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1. Goedkeuring van het verslag dd. 16.01.2012 en opvolging
De zin: ‘Vraag m.b.t. de campusgedachte: deze geldt voor de inschrijvingen voor het
schooljaar 2013-2014.’ kan misleidend zijn. Over de campusgedachte moet nog gestemd
worden in het LOP.
2. Vaststelling van het nascholingsbeleid 2011
LSP
Zie document ‘Nascholingsplan 2011-2012’
De gevolgde nascholingen zijn gebaseerd op de prioriteiten op het vlak van
professionalisering. In 2011 is er een licht overschot aan financiële middelen (€ 289,31). De
overheid stelde per leerling minder nascholingsgelden ter beschikking in 2011. De afspraak
is dat leerkrachten minstens om de 3 jaar een individuele nascholing volgen.
LSC
Zie document ‘Nascholingsplan 2011-2012: Capucienenlaan’
Er werd gewerkt rond nieuwe media met o.a. enkele nascholingen in het kader van de
invoering van Informat. Leerkrachten volgden ook een nascholing rond ‘Leren leren’ om met
de opgedane kennis een boekje rond ‘Leren leren’ op te stellen dat volgend schooljaar zal
worden gebruikt. Er waren nascholingen rond muzische opvoeding. De nascholingstoelagen
volstaan niet, maar de school betaalt een deel met de eigen werkingstoelagen. De school
hecht immers veel belang aan professionalisering.
VRAAG: Een aantal leerkrachten en de directeur volgden de nascholing ‘Bednet voor
langdurig zieke kinderen’. Heeft de school reeds eerder met Bednet gewerkt? Wat is
Bednet?
Op maandag 4/06 start de samenwerking voor een leerling uit het eerste leerjaar. Er wordt
een camera in de klas geïnstalleerd zodat het patientje de les mee kan volgen. De leerling
kan de camera ook richten, inzoomen, … en vragen stellen aan de klas. Elementen op de
wet m.b.t. de privacy werden besproken. Bednet stelt het materiaal ter beschikking.
Belgacom sponsort Bednet en legt een extra lijn aan. De leerling krijgt ook thuisonderwijs
van een leerkracht.
BSE
Zie document ‘Nascholingsplan 2011-‘12’
Prioriteiten in het nascholingsplan: de voorbereiding van de doorlichting, het aanbod van
CEBECO, nascholingen rond zorg, o.a. hoogbegaafdheid, en het muzoproject. Er werden
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ook twee pedagogische conferenties georganiseerd, één rond planmatig en doelgericht
werken in de kleuterschool en één ter ondersteuning van de invoering van Informat.
VRAAG: Wat is de return van de nascholingen? Hoe worden deze geëvalueerd?
Tijdens de lerarenvergadering wordt er kort een verslag gegeven van de gevolgde
nascholingen. Ook binnen de scholengemeenschap wordt er van school tot school informatie
doorgespeeld.
3. Organisatie van het schooljaar 2012-2013:
 De lestijdenpakketten.
LSP
Zie document ‘Planning schooljaar 2012/’13 ’
Het aantal lestijden wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 februari:
15 leerlingen minder vertaalt zich in een vermindering met 10 lestijden. Vanaf volgend
schooljaar vallen de lestijden L.O. en de GOK-uren weg maar deze laatste worden
vervangen door SES-uren. SES-uren worden toegekend op basis van de opleiding van de
moeder van de leerling, de thuistaal, en het inkomen.
Er worden ook restpunten toegekend voor andere ambten: ICT-coördinator, zorgleraar,
administratie. Ook via de SG ontvangt de school een aantal restpunten.
De SG Unika wordt op 1 september uitgebreid met de lagere school van de DVM. Dit bezorgt
Unika en dus elke school binnen UNIKA meer stimulipunten; voor de LSP zijn dit er 12 extra.
De school staat voor de keuze om 12 of 13 klassen te organiseren.
VRAAG : Tot welke SG behoorde LS DVM voordien? Tot 2010-2011 tot KBA. In 2011-2012
behoorde de LS DVM tot geen enkele SG.
LSC
Zie document ‘Lestijdenpakket 2012/’13 ’
Bij het toewijzen van de SES-uren is er geen minimumdrempel zoals bij de GOK-uren (min.
10% van de leerlingen). Er wordt met elke leerling rekening gehouden. De school ontvangt
ook additionele lestijden omwille van het te hoge aantal leerlingen in sommige klassen.
De school organiseert ook een OKAN-klas (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers).
Kinderen die nog niet langer dan 12 maanden in België verblijven en max. 9 maanden
onderwijs in België hebben genoten, komen hiervoor in aanmerking.
Gedurende 10 uren per week krijgen deze leerlingen een taalbad. De school organiseert ook
één vervolgjaar op de OKAN-klas: de GAN (Gewezen Anderstalige Nieuwkomers).
De school beschikt over 30 lestijden meer t.o.v. vorig jaar. Er zijn drie full time
zorgleerkrachten. De school kan uitbreiden van 18 naar 19 klassen.
Voor ICT zijn er twee personen voorzien, iemand voor de hardware en iemand voor de ICTlessen.
VRAAG: Er is vier uur beschikbaar voor thuisonderwijs. Komen deze uren bovenop een full
time opdracht? Wat wanneer dit thuisonderwijs niet meer nodig is?
De leerkracht kan vier overuren opnemen (28/24) of de leerkracht kan voor 4 uren in zijn klas
vervangen worden door een interimaris.
BSE
Zie document ‘Planning schooljaar 2012/’13 ’
De kleuterschool kan beschikken over 54 lestijden meer t.o.v. vorig schooljaar, de lagere
school over 28 lestijden meer.
Er zijn 2 opties voor de kleuterschool; 8 klassen of 9 klassen
De verdeling hangt af van het aantal inschrijvingen. De kleuterschool kan instaplestijden
krijgen als het aantal leerlingen op 1 september hoger is dan op 1 februari.
Ook voor de LS zijn er 2 opties: 7 klassen met voor elke klas 2 L.O.-lestijden (14 lestijden) of
7 klassen met de samenzetting van het 5de en het 6de lj. voor bewegingsopvoeding
(12 lestijden).
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Het tekort aan lestijden in de LS kan gecompenseerd worden door het overschot aan
lestijden in de kleuterschool. De school zal dit jaar geen beroep moeten doen op Tivoli-uren.
Indien er geen overheveling van uren van de kleuterschool naar de lagere school gebeurt,
kan men in de kleuterschool een extra klas creëren. Indien de overheveling van 10 of 12 uur
wel gebeurt, gebruikt men de resterende uren voor extra zorg voor de kleuters.
Opmerking: De stijging van het lestijdenpakket zal in het basisonderwijs in Vlaanderen op
korte termijn reeds voor problemen zorgen aangezien er onvoldoende kwaliteitsvolle
uitstroom is uit de ‘normaalscholen’. Er worden ambten gecreëerd maar er zijn onvoldoende
gekwalificeerde mensen om ze in te vullen.
Men voorspelt dat er in 2020 voor basis- en secundair onderwijs samen, 13000 leerkrachten
tekort zullen zijn.
Vastlegging facultatieve vrije halve dagen en pedagogische studiedagen.
LSP
Vrije dagen:
Maandag 1 oktober 2012
Vrijdag 8 maart 2013


Pedagogische studiedagen
Maandag 26 november 2012
Woensdag 8 mei 2013
LSC
Vrije dagen:
1 oktober 2012
8 mei 2013
Pedagogische studiedagen
29-30 april 2013
BSE
Vrije dagen:
Maandag 1 oktober 2012
Maandag 11 maart 2013
Pedagogische studiedagen
Woensdag 10 oktober 2012
Woensdag 8 maart 2013

4. Bijdrageregeling en maximumfactuur voor de ouders schooljaar 2012-2013.
Het jaarabonnement zwemmen is voor alle lagere scholen opgetrokken van € 31 naar € 32.
LSP
Zie document: ‘Bijdrageregeling 2012/’13 ’
Correcties:
Halfinternaat (middagmaal): € 3,00 (i.p.v. € 3,20)
Klap: € 16 i.p.v. € 15, Kits € 17 i.p.v. € 16
Sneeuwklassen: € 270 i.p.v. 240
Bijdrage sneeuwklassen ouderraad € 150 i.p.v. € 180
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LSC
Zie document: ‘Bijdrageregeling’
Correcties:
Focus: € 4 i.p.v. € 5
Sneeuwklassen: € 220 i.p.v. € 190
Bijdrage sneeuwklassen ouderraad € 200 i.p.v. € 230
BSE
Zie document: ‘Bijlage 1 : prijslijst’
Correctie:
Focus € 4 i.p.v. € 5
Men wil bij de opvang op woensdagnamiddag ontmoedigen dat ouders dan weer wel en dan
weer niet hun kinderen op school laten. Daarom is de dagprijs opgetrokken.
Vraag: Organiseert de BSE geen sneeuwklassen? De BSE organiseert een skikamp tijdens
de krokusvakantie. De deelname is facultatief, er neemt een 20-tal leerlingen deel. De prijs
ligt hoger dan voor de sneeuwklassen, voornamelijk omdat dit skikamp tijdens de vakantie in
het hoogseizoen valt. Het skikamp werd ingevoerd toen bleek dat leerlingen na het 5de
leerjaar de school verlieten omdat er geen sneeuwklassen werden georganiseerd.
Suggesties om papier te sparen:
- Kan de informatie die op deze vergadering op papier wordt rondgedeeld, niet geprojecteerd
worden? Bij de uitnodiging voor de schoolraad zou men de documenten in bijlage kunnen
sturen zodat wie dat wil, de documenten thuis kan afdrukken.
Aan de voorbereiding van deze vergadering komt wel veel last-minute werk te pas. Het tijdig
doorsturen van alle documenten zal moeilijk haalbaar zijn.
- Volstaat de vrijwillige bijdrage van € 4,00 om de onkosten van drukken en verzenden van
Focus te dekken? Neen!
- ‘Focus’ op papier, is dat nog van deze tijd? Kan Focus niet op A5-formaat gedrukt worden?
Moeten we niet standaard voorstellen dat Focus elektronisch beschikbaar is? Om een
papieren versie te ontvangen zouden de ouders dit expliciet moeten vragen. Anderzijds
wordt er aan Focus veel werk besteed, het is reclame voor de school, het ligt in menig gezin
op een prominente plaats ter inzage. Wie het enkel via internet consulteert, leest
waarschijnlijk veel minder. Dan gaat er veel informatie verloren.
Het advies van de schoolraad: de prijs van ‘Focus’ ongewijzigd laten; het digitaal consulteren
van ‘Focus’ stimuleren.
De schoolraad keurt de bijdrageregeling goed.
5. Voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement.
De schoolarts van het CLB : Dr. Bart Craeye
LSP
De inschrijvingen: het verloop van de inschrijvingen moet goedgekeurd worden op de LOPvergadering.
Aalst wordt opgesplitst in drie gebieden: Rechteroever (63% leerlingen met SESkenmerken), Linkeroever (= Aalst Centrum, waaronder BSE en LSP) (44% leerlingen met
SES-kenmerken) en de periferie (waaronder LSC) (24% leerlingen met SES-kenmerken).
De LSP telt 30% leerlingen met SES-kenmerken. In het LOP stelt men voor dat elke school
zo nauw mogelijk aansluit bij het percentage relatieve aanwezigheid van het deelgebied.
Daarom wordt er bij de inschrijving een voorrangsperiode voorzien voor GOK of niet-GOKleerlingen. De Raad van Bestuur bepaalt het aantal GOK-leerlingen waarnaar het college wil
streven.
De GOK-kenmerken zijn: studietoelage, diploma van de moeder, leven buiten
gezinsverband, behoren tot de trekkende bevolking. De indicator taal is verdwenen.
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Voor een geldige stemming in het LOP moet 2/3 van de leden aanwezig zijn, en meer dan de
helft akkoord.

LSC
Het schoolreglement wordt alleen aan nieuwe leerlingen op papier ter beschikking gesteld.
Voor de andere leerlingen is het reglement digitaal consulteerbaar.

6. Werking scholengemeenschap UNIKA en samenwerking met CLB.
Kwamen sinds januari aan bod:
uitwisseling van prioriteiten 2011/2012
uitwisseling rond efficiënt vergaderen
communicatie met ouders via netwerk Gimme
hertellingen van de kleuterschool (verschillende instapdata)
telling van de anderstalige nieuwkomers (10 in totaal verdeeld over 3 scholen)
vaste benoemingen op 01/01/2012
vacantverklaringen op 15/04/2012
overzicht van de korte vervangingen
uitbreiding van UNIKA met de basisschool van de DVM vanaf 1/09/2012
puntenverdeling
aanstelling: halftijds vrijgesteld coördinerend directeur vanaf 01/09/2012 J. Zaman +
zijn functiebeschrijving
het nieuwe inschrijvingsdecreet voor 2013-2014
bespreking tijdelijke personeelsleden
Medezeggenschapscollege: geen vergadering sinds de laatste schoolraad
Samenwerking met het CLB
Er is een goede opvolging van de leerlingendossiers. Minder aandacht voor overkoepelende
dossiers zoals gezondheidsbeleidsplan, GOK-werking, …
De infoavond over de studiekeuze in november is goed verlopen.
Bijzondere bepalingen: het CLB wenst dat zowel de directeur als de zorgcoördinator
aanwezig zijn.

7. Actualia.

- evaluatie infodagen en inschrijvingsbeleid

LSP
Op de infodag kwam er veel volk; er waren ook veel inschrijvingen
De kleuterdag was een tegenvaller, er werden geen nieuwe leerlingen ingeschreven.
LSC
Op de kleuterdag waren 46 kleuters aanwezig.
De infodag vindt plaats op 3 juni 2012.
BSE
De kleuternamidddag vindt plaats op vrijdag 8 juni.

- inschrijvingsbeleid 2013-2014 secundair onderwijs
In Aalst zijn 36,7% van de leerlingen in de eerste graad GOK-leerlingen. In het college zijn
40 van de 425 leerlingen GOK-leerlingen. (9,4%). Voor 2013-2014 zullen de leerlingen bij de
inschrijving ingedeeld worden bij GOK of niet-GOK. De Raad van Bestuur bepaalt het aantal
GOK-leerlingen waarnaar het college wil streven.
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Er is eerst een voorrangsperiode (zes weken) voor broers en zussen, kinderen van
personeel en als dit door het LOP zou goedgekeurd worden, leerlingen van de lagere school
die zich op dezelfde campus bevindt. Dit zou dan het geval zijn voor de leerlingen van de
LSP. Al deze leerlingen worden ingeschreven bij GOK of niet-GOK-leerlingen.
Na deze eerste voorrangsperiode van zes weken volgt een tweede voorrangsperiode van
twee weken waar de leerlingen in GOK en niet-GOK worden ingeschreven tot het vooraf
bepaalde contingent is behaald. In vergelijking met vorig jaar zal de inschrijving voor meer
leerlingen aanvankelijk uitgesteld worden.
Dit zal wel degelijk meer kans bieden aan GOK-leerlingen om in te schrijven: we merken dat
er zich dit jaar verhoudingsgewijs meer vermoedelijke GOK-leerlingen bevinden bij de
geweigerde inschrijvingen. Het probleem is dat veel kansarme mensen niet weten hoe het
inschrijvingsbeleid werkt en te laat komen.
Vraag: Hoe weet men of een leerling GOK is?
We zullen de ouders op hun woord moeten geloven. De bedoeling is dat in de toekomst een
aantal gegevens op de chip van de identiteitskaart worden geregistreerd.

- bouwdossiers
De start van fase 2 aan het internaatsgebouw wordt deze week goedgekeurd. De werken
kunnen starten net voor het bouwverlof. Het gaat om stabiliteitswerken. Ondertussen wordt
de 3de fase voorbereid.
LSP speelplaats: status quo. Er wordt nog nagedacht over twee alternatieven: staal of beton.
Het dossier dateert van 2001. Het zal nog 2 jaar duren voor AGIOn dit dossier zal
behandelen.
LSP: Huis Jan van Besien: Perceel 1 : discussie met aannemers
Perceel 2: zo goed als afgewerkt
Perceel 3: eerste deel: technieken en vloerpakketten, opgesplitst in verschillende verkorte
procedures die elkaar opvolgen.
LSC: Het architectenbureau heeft de opdracht teruggegeven; het is nu in handen van een
nieuw architectenbureau. Men herbegint van nul omwille van een aantal nieuwe opties.
Gebouw ’37: kwartenrefter en wetenschapslokaal : moeten geadviseerd worden door
Onroerend Erfgoed.
Eikstraat: wachten op het eindverslag van het studiebureau

8. Verkeersveiligheid: stand van zaken
Mevr. M.-H. Van Praet en dhr. Wenzel Mertens hadden een afspraak bij dhr. Auwelaert,
verantwoordelijke van de Dienst Mobiliteit van de stad Aalst. De ouderraad heeft een
platform gecreëerd om de verkeersproblematiek op te lijsten. Op de eerste vergadering
waren ouders van het Lyceum, SMI, SVI, Moorsel, SJC aanwezig. In de stad is er een
begeleidingscommissie opgericht voor een nieuwe mobiliteitsstudie. Deze commissie
organiseert een bevraging bij alle bewoners. Het platform van de ouders wil ook een
bevraging organiseren bij de ouders van alle Aalsterse scholen in de tweede of derde week
van september. Het platform bestudeert nog op welke manier beide enquêtes zullen gelinkt
worden.
Er wordt door de stad een klankbordgroep opgericht die advies zal geven, met o.a. twee
vertegenwoordigers van de Onderwijsraad. Omdat in de Onderwijsraad geen ouders zijn
opgenomen, vraagt het platform dat ook twee ouders in de klankbordgroep kunnen zitten.
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Opmerking: De uitgang van de BSE langs de Sint-Kamielstraat: bij het buitenkomen staan de
leerlingen meteen op de straat zonder enige bescherming. Wagens kunnen zich ook
parkeren voor de ingang. Kan de school aan de stad vragen om daar infrastructuur te
plaatsen die de uitgang van een school aangeeft?

9. Vastleggen vergaderkalender 2012-2013
24 september 2012
21 januari 2013
27 mei 2013

10. Varia
Jan Ombelets toont de kaart van alle lagere scholen in Aalst die door het LOP werd
gemaakt. Het is niet duidelijk hoe deze kaart verspreid zal worden.
In de volgende schoolraad zouden de samenwerking met het CLB of het
gezondheidsbeleidsplan kunnen bespreken. De voorkeur van deze vergadering gaat naar
het gezondheidsbeleidsplan.
Volgende vergadering : 24 september 2012
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