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De voorzitter wenst iedereen een vreugdevol nieuw jaar, veel werklust en toegewijde inzet
binnen de schoolraad.
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d. 24.09.2012.
Correctie: SES-leerling: moeder die geen diploma secundair onderwijs heeft (i.p.v. die een
diploma secundair onderwijs heeft). Bij de vier voorwaarden zou “hetzij” moeten geplaatst
worden: 1 van de voorwaarden volstaat om een SES-leerling te zijn.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Inschrijvingsbeleid schooljaar 2013-2014.
Het doel van het nieuwe inschrijvingsrecht is de sociale mix te bevorderen. Onze lagere
scholen bevinden zich in een LOP-gebied en moeten dus het gemeenschappelijk
inschrijvingsbeleid volgen. Het LOP-gebied Aalst is opgedeeld in Aalst-Centrum Linkeroever,
Aalst Rechteroever en Periferie.
De school bepaalt een maximumcapaciteit. Dit kan gebeuren op schoolniveau, per leerjaar of
per geboortejaar.
LSP behoort tot Linkeroever. Het gemiddeld aantal SES-leerlingen bedraagt hier 44 %. Voor
Linkeroever is het verplicht percentage SES-leerlingen dat geldt tijdens de periode van
dubbele contingentering 39 %.
In alle lagere scholen van Aalst gold tot de kerstvakantie een voorrangsperiode voor broers
en zussen en kinderen van personeel. Vanaf 1 maart tot de paasvakantie moet men
rekening houden met de dubbele contingentering: een maximumpercentage voor indicatorleerlingen en een maximumpercentage voor niet-indicatorleerlingen. Vanaf de tweede week
na de paasvakantie moet men geen rekening meer houden met deze contingenten.
Elk school is verplicht minimum 8 anderstalige nieuwkomers in te schrijven.
Deze nieuwe inschrijvingsprocedure zal uiteindelijk weinig impact hebben. In Aalst is er
immers geen capaciteitsprobleem.
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LSC stelde voor om een percentage van 26% indicatorleerlingen in te schrijven – momenteel
zijn er 18 % - maar het LOP heeft aan alle scholen van de Periferie een percentage van 19%
opgelegd. In de LSC is de maximumcapaciteit per klas bepaald.
De school weet niet met zekerheid of een indicatorleerling werkelijk een indicatorleerling is.
De ouders verklaren op eer dat ze een schooltoelage ontvangen of dat de moeder geen
diploma secundair onderwijs heeft.
In BSE is de maximumcapaciteit vastgelegd op klasniveau.
Op Aalst Rechteroever is de aanwezigheid van SES-leerlingen 64 %. Er zijn kinderen van
Aalst Rechteroever die op Linkeroever naar school gaan om de concentratie van SESleerlingen te ontvluchten.
3. Verslag van de werking van de scholengemeenschap UNIKA.
Agendapunten:
-

Er wordt een gemeenschappelijke vorming rond het voeren van functionerings- en
evaluatiegesprekken georganiseerd.
De gezamenlijke pedagogische studiedag voor schooljaar 2013-2014 is beperkt tot
een halve dag omdat er ook een pedagogische studiedag met alle lagere scholen van
de jezuïetencolleges op het programma staat.
Personeelsaangelegenheden: het leerlingenaantal in de scholengemeenschap stijgt.
Sinds 1 september 2012 is ook de lagere school van de DVM lid van UNIKA wat het
aantal scholen op 9 brengt.
Hoe bewijzen we aan de inspectie dat de school alle doelen van de MUZOleerplannen bereikt?
Aanvangsbegeleiding van nieuwe leerkrachten: er waren 18 deelnemers.

VRAAG i.v.m. de BaSO-fiches: Werken alle basisscholen met een BaSO-fiche? De BaSOfiche wordt niet in alle scholen gehanteerd, wel in alle scholen van UNIKA. Ze mag niet
doorgegeven worden van school naar school, ze wordt door de ouders aan de secundaire
school bezorgd. Sommige ouders geven ze liever niet. Onze lagere scholen vullen BaSOfiches wel goed in.
VRAAG i.v.m. CLB-dossiers: CLB-dossiers mogen doorgegeven worden door CLB’s aan
elkaar maar die overdracht duurt soms lang. Vandaar dat de BaSO-fiche heel handig kan zijn
bij de start van het schooljaar.
4. Verslag van het medezeggenschapscollege van UNIKA.
Agendapunten:
- het inschrijvingsbeleid;
- de verdeling van punten onder de scholen;
- het stijgende leerlingenaantal.
5. Bouwdossiers: stand van zaken.
Internaat
Fase 2 loopt naar haar einde: Injecteren tegen opstijgend grondvocht. Herstellingswerken:
grote scheuren werden met grout ingespoten of er werd een horizontale bewapening in de
muren of lijmbewapening tegen het plafond aangebracht.
Fase 3 zal uit stabiliteitswerken bestaan: er komen betonnen vloerplaten tussen vloerlagen
en betonnen trappen ; 1 houten trap blijft behouden maar krijgt een betonnen slede.
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Alles gebeurt in samenspraak met Onroerend Erfgoed (OE). Er komt veel detailwerk aan te
pas. Zo is er een niveauverschil binnen eenzelfde verdieping: 17 cm van de Pontstraat tot de
L. D’Haeseleerstraat. Dat verschil moet behouden blijven om niet in conflict te komen met de
hoogte van raam- en deuropeningen. Het gebouw blijft ‘glooiend’.
Het internaat zal afgewerkt zijn na 5 fasen.
Technieken en afwerkingen: eerst komen alle leidingen voor elektriciteit en verwarming, dan
komt er een fase met pleisterwerk, en dan een laatste fase met de aansluiting van de
leidingen.
VRAAG naar de timing: Tussen fasen 1 en 2 lag de bouw bijna 2 jaar stil. Verwacht wordt dat
de bouw nu ook weer 2 jaar stil zal liggen o.a. omwille van de loodzware administratie met
Onroerend Erfgoed en AGIOn.
VRAAG van de leerlingen: Kan de schutting niet opgeschoven worden? Dit is een
bijkomende kost maar de bouwheer neemt de vraag mee naar de bouwvergadering.
VRAAG : Loopt het kostenplaatje op in de loop van de jaren? Inderdaad, materialen worden
duurder.
VRAAG: Waarom duurt dit allemaal zo lang? Er is de verbintenis met OE die subsidieert.
Dan gaat het dossier naar AGIOn, AGIOn volgt in principe OE maar toch neemt dit enkele
maanden in beslag. Dan pas kan de school aanbesteden en dit neemt alweer enkele
maanden in beslag. Dan gebeurt er een controle op de aanbesteding door AGIOn.
Wanneer de werken starten, ontvangt de school 25% van de premie van OE, 50% wanneer
de werken over halfweg zijn en nog eens 25% bij de oplevering.
Speelplaatsdossier LSP
Dateert van september 2001: het is mogelijk dat AGIOn het wachtlijstdossier van 2001 weer
oppikt. Maar dat is ook een paar jaar geleden al eens gezegd.
Probleem: men kan niet alle werken van 2001 toewijzen; geplande werken van vóór 2001 die
nog niet gereed waren voor uitvoering, worden eerst uitgevoerd. Er gebeurde 1 jaar geleden
een update van het speelplaatsontwerp. Het laagste bod van de architecten was 1.060.000
euro. Van Looy maakte een ontwerp dat ong. 465.000 euro zou kosten maar zonder
rekening te houden met de afsluiting, de bouw van een afdak, aansluiting bij LSP 20,… Men
kan beide dossiers enkel vergelijken wanneer de verweving gemaakt wordt.
Pontstraat 20
Status quo: de definitieve oplevering van fase 1 is nog niet gebeurd. Fase 3 is in juni
ingediend maar er kwam nog geen reactie van AGIOn.
Meisjesinternaat
Dakwerken: De borstwering en alle tegels worden momenteel verwijderd. Er wordt een
voorlopige roofing gebrand. Die zal dienen als dampscherm wanneer de volgende aannemer
de nieuwe dakbedekking komt aanbrengen. Ondanks de barre weersomstandigheden was er
nog geen dag werkverlet.
Eikstraat
De studie voor de vervanging van de ramen is gemaakt. De offertes van enkele aannemers
zijn binnengekomen. De studie van het masterplan loopt verder. De vraag is o.a. of we
moeten investeren in een parking. Dat is niet meteen de optie van de Raad van Bestuur.
Gebouw ’37
Gebouw ‘37 vertoont betonrot. De aanbesteding voor de instandhoudingswerken is bezig.
Daarop worden de ramen vervangen en komt er een gevelrenovatie. Het ontwerpdossier is
ingediend bij OE.
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Capucienen
We kregen een bouwvergunning voor een multifunctionele zaal langs de Sint-Jobstraat
(‘lange darm’). De oude gebouwen zullen worden vervangen door een korter maar breder en
hoger gebouw dat vooral dienst zal doen als sportzaal voor de lagere school.
Het hoofdgebouw (vleugels A, B en C). Vleugel C kan verbouwd worden ; dankzij de
bouwvergunning moet er geen sportzaal meer voorzien worden in vleugel C.
VRAAG i.v.m. de verkoop van de sportterreinen. De sportterreinen en de kloostertuin zijn
sinds lang verkocht aan een projectontwikkelaar.
VRAAG van de internen. Waarheen gaan de internen van de derde graad wanneer vleugel C
wordt verbouwd? Er is voldoende ruimte op het college; 22 kamers staan leeg.
6. Actualia.
-

leerlingenaantallen: verschuivingen

1 september

21 januari

LSP

244

241

LSC

415

415

BSE KL

190

209

BSE LS

128

136

-

2 lln. omwille van verhuis / 1 leerlingen weggeplukt
door de migratiedienst
Uitstroom van 5 leerlingen + 5 nieuwe leerlingen
Na kerstvakantie nieuwe peuterklas dankzij
TIVOLI-uren goedgekeurd door Raad van Bestuur

tewerkstelling: wijzigingen (verleden en toekomst)

LSP: geen wijzigingen
LSC: Mevr. Dewamme heeft op 14 januari 2013 de overstap gemaakt naar de privésector. Zij
wordt als zorgleerkracht vervangen door een regent L.O.-Nederlands die ook een
masterdiploma educatieve wetenschappen heeft.
BSE: Nieuw administratief medewerker 9/36 (nadat mevr. Ilse Schelfhout voor een aantal
uren loopbaanonderbreking nam). Een nieuwe peuterjuf voor de extra peuterklas.
-

pedagogische studiedagen, nascholingen …

LSP: Pedagogische studiedag rond WERO want de methode die tot nog toe gebruikt wordt,
is aan vervanging toe. De leerkrachten kregen op PEDIC een voorstelling van de
verschillende methodes voor WERO. In de namiddag was er een ‘teambuildingactiviteit’ in
Gent.
De volgende halve dag nascholing op 8 mei 2013 zal ook over WERO gaan.
LSC: 29-30 april in Drongen: het team werkt rond zorg, o.a. kwaliteitsvolle gesprekken met
ouders.
BSE: de pedagogische studiedag is eveneens gewijd aan nieuwe methodes voor WERO.
-

schoolprojecten (infodagen, musical, collegefeest …)

LSP:




Opendeurdag op zondag 3 maart samen met de humaniora.
Krokustafel op zondag 27 januari.
Aperitiefconcert op 24 maart.
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LSC:



Circus op vrijdag en zaterdag 19 en 20 april. Er zijn 3 opvoeringen gepland. Alle
leerlingen nemen deel aan de voorstellingen. Er wordt ook animatie rond de tent
georganiseerd.
Kleuterdag op vrijdag 24 mei en op vrijdag 7 juni.

BSE:





Kersthappening op 14 december.
Eetfestijn op 2 maart.
Eikstraat got talent! op 26 april.
Kleuterdag op 7 juni.
7. Varia.

Nieuw mandaat schoolraad
Het mandaat van de schoolraad eindigt op het einde van het schooljaar 2012-2013.
Wanneer de onderliggende raad democratisch verkozen is, kan deze leden afvaardigen.
De geleding van de leerkrachten – de pedagogische raad – zorgt voor een afvaardiging.
Voor de ouders worden in de respectieve ouderraden verkiezingen georganiseerd.
De lokale gemeenschap wordt gecoöpteerd. Op deze vergadering wordt reeds gepolst bij de
de leden van de lokale gemeenschap naar hun bereidheid om weer lid te zijn van de
schoolraad. Allen zijn daartoe bereid.
Inschrijvingen in de humaniora
De ouderraad van de LSP zorgt ervoor dat iedereen goed geïnformeerd is, dat zij weet wie
wil inschrijven. Zij zorgt ervoor dat bij de start van de inschrijvingen, op 9 maart, de volgorde
van de eventuele wachtenden correct wordt genoteerd.
Verkeerssituatie Sint-Kamielstraat
In oktober ging er een brief naar het College van Burgemeester en Schepenen i.v.m. de
verkeerssituatie in de Sint-Kamielstraat ter hoogte van de ingang van de BSE. Hierop kregen
we nog geen reactie.
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