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1. Goedkeuring van het verslag dd. 21.01.2013 en opvolging
Het verslag dd. 21.01.2013 wordt goedgekeurd

2. Nieuwe samenstelling van de schoolraad
De vertegenwoordigers voor de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd voor de
volgende vier jaar: Mevr. L. De Loose, Dhr. E. D’Haens, Dhr. W. De Baere,
Dhr. E. Van den Berghe (als plaatsvervanger).
De vertegenwoordigers voor de ouders: Dhr. E. Wauters (LSC), Dhr. L. Somers
(BSE); voor de LSP is de vertegenwoordiger voor de ouderraad nog niet gekend.

3. Vaststelling van het nascholingsbeleid 2012
De documenten ‘Nascholingsplan 2012-2013’ worden uitgedeeld.
De drie lagere scholen hebben dezelfde structuur gebruikt in hun nascholingsplan:
 Opvolging nascholing vorig schooljaar
 Nascholing i.f.v. het prioriteitenplan van dit schooljaar
 Nascholing i.f.v. de behoeftes en interesses van het team
Dit gebeurt telkens op 2 niveaus: teamgericht en individugericht.
In alle lagere scholen liggen de uitgaven hoger dan de ontvangen toelagen voor
nascholing. De Raad van Bestuur vindt professionalisering belangrijk en gaat
akkoord dat er extra werkingsmiddelen naar nascholing gaan.
De LSC vermeldt een bijzondere nascholing. Zij gingen met de hele ploeg voor twee
dagen naar Drongen (29 en 30 april). Op het programma: het talenbeleid, een
voorstelling van Gynzy (een software-applicatie voor digiborden), zorg, en
gesprekken voeren met ouders.
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4. Organisatie van het schooljaar 2013-2014
De documenten ‘Planning 2013-2014’ worden uitgedeeld.
De lestijdenpakketten
Het aantal punten dat de lagere scholen ontvangen van de scholengemeenschap,
stijgt als gevolg van het gestegen leerlingenaantal en omdat de DVM ook deel
uitmaakt van UNIKA.
LSP
De school kan over 4 lestijden meer beschikken. Het leerlingenaantal is met 3
gestegen. Het aantal SES-leerlingen (Sociaal-Economische Status) daalt.
Er worden 13 klassen georganiseerd, net als vorig schooljaar.
De turnzaal staat drie halve dagen leeg. Om efficiënt gebruikt te kunnen worden door
de humaniora, zou de turnzaal vrij moeten zijn op de uren waarop de leerlingen van
de humaniora ook zwemmen hebben.
LSC
Het leerlingenaantal steeg dit jaar met 20. Er wordt geen OKAN-klas meer
georganiseerd. Het aantal SES-lestijden neemt heel licht toe. De school beschikt
over 20 lestijden meer en organiseert volgend schooljaar 20 klassen i.p.v. 19 klassen
dit schooljaar.
Zowel voor zorg als voor ICT en de administratie stijgt het aantal toegekende punten.
BSE
Het aantal kleuters is gestegen met 27, het aantal lagere schoolkinderen eveneens
met 27. Het aantal SES-leerlingen is vooral bij de kleuters toegenomen.
De kleuterschool beschikt over 38 lestijden meer en organiseert 10 klassen (1 klas
meer in vergelijking met vorig schooljaar) om in de loop van het schooljaar een 11 de
klas bij te maken.
De lagere school beschikt over 41 lestijden meer en organiseert 8 klassen (2 klassen
in het tweede leerjaar i.p.v. 1 dit schooljaar). Naargelang de leerlingen anderhalf of
twee uur L.O. hebben per week, blijven er 6 of 2 lestijden over voor zorg of
beleidsondersteuning.
Volgend schooljaar zal de school er nog in slagen om op één namiddag alle
leerlingen te laten zwemmen – de eerste leerlingen vertrekken nu reeds om 12.45 u.
naar het zwembad. Vanaf 2014-2015 zal één namiddag niet meer volstaan.
Zowel voor zorg als voor ICT en de administratie stijgt het aantal toegekende punten.
In het document in bijlage zou er bij Zorg vermeld moeten staan: 72 punten (31/36
met 1 restpunt) voor 2013-2014, en 63 punten (26/36 met 2 restpunten) voor 20122013.
VRAAG: Volstaat de accommodatie op de site van de Eikstraat nog om alle klassen
te huisvesten in de toekomst?
Er zijn nog twee lokalen vrij in blok C. Op termijn zal het leegstaande blok (B) ook in
gebruik genomen worden.
Vastlegging facultatieve vrije halve dagen en pedagogische studiedagen
Vrije dagen: - Vrijdag 4 oktober 2013 (pedagogische studiedag hum.)
- Vrijdag 2 mei 2014: brugdag na 1 mei
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Pedagogische studiedagen:

- Vrijdag 21 maart 2014 (alle UNIKA-scholen)
- Woensdag 30 april 2014 (SJ-scholen Aalst)

5. Bijdrageregeling en maximumfactuur voor de ouders schooljaar 2013-2014.
De documenten ‘bijdrageregeling 2013-2014’ worden uitgedeeld.
Omdat er almaar meer facturen onbetaald blijven wordt in het reglement van de
lagere scholen op advies van het VVKBaO een nieuwe formulering toegevoegd:
“Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke stand, hoofdelijk gehouden tot het betalen van
de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de
volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de
schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de
schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die
rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende
saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.”
De prijzen in de drie lagere scholen zijn gelijk.
Volgende prijzen stijgen: maaltijden (+ €0,20) - deze prijs is 12 jaar onveranderd
gebleven, toezicht en morgenopvang (€ 0,27 per kwartier), broodje op LSP (€ 2,20)
en tijdschrift Averbode (€ 35).
De leerlingen van het tweede jaar volgen de eerste 20 zwemlessen gratis. Een
zwemles duurt een half uur. De leerlingen bereiken de eindtermen na 10 uren
zwemles. Vanaf de 21ste zwemles komen de zwemlessen op de rekening van de
leerlingen.
In de BSE is de prijs voor de opvang van kleuters en van lagere schoolkinderen
dezelfde.
In de LSP en LSC stuurt men de facturen via mail. Dit heeft enkel voordelen, de
leerlingen kunnen de factuur niet verliezen, of vergeten af te geven, enz. De
opvolging van de betaling is niet minder goed.
In de BSE wordt de factuur met de leerlingen meegegeven.
VRAAG: Waarom is de prijs van het middagmaal voor externen anders dan voor
kwartinternen – zowel in de LSP als in de LSC respectievelijk € 4,20 en € 3,70?
In het middagmaal van de externen is het toezicht (€ 0,60) inbegrepen maar zonder
het gratis drankje dat leerlingen tijdens het toezicht krijgen, vandaar de meerprijs van
€ 0,50 en niet € 0,60. Bij de warme maaltijd drinken de leerlingen water.
Het toezicht is fiscaal aftrekbaar.
De schoolraad keurt de bijdrageregelingen van de respectieve scholen goed.

6. Voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement.
De reglementen van de respectieve lagere scholen verschillen lichtjes; ze zijn voor
80% identiek. Er zijn nergens ingrijpende wijzigingen.
De nieuwe schoolarts is nog niet gekend.
Het inschrijvingsbeleid is nog niet vastgelegd, moet nog door het LOP bepaald
worden.
De betaling van de facturen en het schoolzwemmen werden aangepast zoals
vermeld onder 5. Bijdrageregeling.
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Het gebruik van de thuistaal: oorspronkelijk stond er in het reglement: “De school
verwacht dat de ouders thuis zoveel mogelijk Nederlands spreken”. Het is
wetenschappelijk vastgesteld dat het beter is voor de taalontwikkeling van het kind
dat de ouders hun eigen taal spreken. Dit wordt aangepast in het reglement.
Op de LSP ontvangen de ouders voortaan een digitaal schoolrapport via mail. Het
vroegere papieren rapport was om de drie weken beschikbaar. Het digitaal rapport
wordt maandelijks naar de ouders gestuurd.
In de LSP en LSC krijgen de ouders van nieuwe leerlingen het reglement in een
papieren versie. Alle andere ouders kunnen het reglement raadplegen op de website.
Alle ouders tekenen op papier een verklaring voor akkoord.
In de BSE ontvangen alle ouders een reglement op papier.
VRAAG: Hoe blijven ouders op de hoogte in geval van scheiding?
Ouders kunnen alles volgen via de website. Aan gescheiden ouders vraagt de school
dat zij allebei hun e-mailadres geven. Gescheiden ouders moeten in principe allebei
het reglement tekenen maar de volgende formulering verwijzend naar het burgerlijk
wetboek werd toegevoegd; ze laat toe dat slechts één van de ouders tekent:
“Ondergetekende heeft het opvoedingsproject en het schoolreglement met
engagementsverklaring van het SJC ontvangen. Indien niet akkoord, verbindt hij zich
ertoe de inschrijving binnen de 14 dagen schriftelijk ongedaan te maken.
De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing v.d. artikels 374 BW en 375
BW handelt met de instemming van de andere ouder.”
De reglementen 2013-2014 worden goedgekeurd door de schoolraad.

7. Werking scholengemeenschap UNIKA en samenwerking met CLB.
De documenten ‘Werking van scholengemeenschap UNIKA’ en ‘Samenwerking met
het vrij CLB Aalst’ worden uitgedeeld.
UNIKA
Met de aansluiting van de basisschool van de DVM telt UNIKA sinds dit schooljaar
9 scholen. In Aalst is er voor het vrij onderwijs, naast UNIKA ook de scholengemeenschap KBA (Katholiek Basisonderwijs Aalst).
Er werd veel aandacht geschonken aan het nieuwe inschrijvingsbeleid. Op
Rechteroever bedraagt de aanwezigheid van indicatorleerlingen 64%. Rechteroever
wenst dat het gebied wordt uitgebreid met Linkeroever, maar dit zal niet meer
indicatorleerlingen naar de scholen van Linkeroever brengen. Lagere schoolkinderen
gaan nu eenmaal naar school in hun eigen buurt.
UNIKA regelt een poolsysteem voor de korte vervangingen. Het is helaas moeilijk om
vervangers te vinden, al beschikt men over voldoende punten.
De afspraken rond het flankerend onderwijsbeleid gebeuren via de SG.
Binnen de SG bespreken de scholen hun prioriteitenplannen en worden de data van
vrije dagen en pedagogische studiedagen uitgewisseld.
Op 21 maart 2014 is er een gemeenschappelijke pedagogische studiedag voor alle
scholen van UNIKA.
De directeurs volgden een nascholing rond functionerings- en evaluatiegesprekken.
Binnen UNIKA wordt de oprichting van OKAN-klassen (OnthaalKlas voor
Anderstalige Nieuwkomers) besproken.
De SG stelt de vacantverklaringen voor de vaste benoemingen op.
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Binnen de SG worden de jonge leerkrachten geëvalueerd.
VRAAG betreffende de evaluatie van tijdelijke leerkrachten: Als het voor een
leerkracht in een school fout loopt, wordt deze leerkracht dan met de directies van
alle scholen van de SG besproken?
Deze bespreking gebeurt in het belang van de scholen en de leerkrachten in die
scholen. Daarom is er een afstemming nodig van de evaluatiecriteria, die in alle
scholen van de scholengemeenschap gelden.
VRAAG: Op welke manier krijgen de leerkrachten van het SJC krijgen daarnaast een
apart traject?
Ze worden begeleid door de begeleiders van CEBECO.
Samenwerking met het CLB
Sinds vorig jaar is er een centrumraad waarin het CLB en de directeurs van de
basisscholen vergaderen.
De samenwerking loopt behoorlijk. Er is een goede opvolging van de
leerlingendossiers. De psychologe was lange tijd afwezig wegens ziekte maar heeft
sinds kort het werk kunnen hervatten.
VRAAG: Geeft het CLB studiekeuzeadvies aan de leerlingen?
Nee, de school formuleert een advies maar het CLB is wel aanwezig bij het overleg.
8. Actualia
- evaluatie infodagen en inschrijvingsbeleid
In de BSE werden twee leerlingen geweigerd en doorgestuurd naar de LSP.

- inschrijvingsbeleid 2014-2015
De afspraken i.v.m. de inschrijvingen liggen nog niet vast. Deze worden in het LOP
gemaakt.
- evaluatie collegefeesten, …
LSP
Op de infodag van 3 maart werden 23 leerlingen ingeschreven.
Het eetfestijn was een succes. Ook op het 2-jaarlijks aperitiefconcert waren veel
ouders aanwezig.
LSC
Men organiseerde gedurende twee dagen Circus Picolini waarbij de leerlingen zelf
optraden. De leerlingen hadden eerst zelf circustechnieken aangeleerd – die ze nu
nog steeds op de speelplaats oefenen. Er werden 2000 kaarten verkocht, en veel
aanvragen werden geweigerd omdat de twee voorstellingen reeds volzet waren. Er
werd heel lovend gesproken over het project.
Ook het winterfeest was een groot succes.
BSE
Het schoolfeest, Eikstraat’s got Talent, op 26 mei kende een grote opkomst.
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- bouwdossiers
HUMANIORA
- Internaat
Fase 2 is beëindigd.
Fase 3 is ter studie voorgelegd aan de Dienst Erfgoed en AGIOn.
- Gebouw 1937
Gevelrenovatie
Het dossier werd ter studie gestuurd naar de Dienst Erfgoed. De opmerkingen van
Erfgoed werden overgemaakt aan het studiebureau VLG (Van Looy Group).
- Dak 1966
Het dak werd helemaal vernieuwd. Het loopvlak moet nog gelegd worden. Het einde
is voorzien voor juni 2013.
- Wetenschapslokaal
De studie is afgerond maar de brandweer had opmerkingen. Er is momenteel een
nieuwe studie aan de gang.
LAGERE SCHOLEN
- LSP speelplaats
De toestand is status quo. Er wordt een studie uitgevoerd door VLG om de kosten te
doen dalen.
- LSP 20
De aanbesteding is lopende voor VP3: HVAC (verwarming en ventilatie) en
elektriciteit. De offertes worden verwacht tegen half juli.
LSC
- Turnzaal
De concrete aanvraag voor de bouwvergunning (VP1 ruwbouw) is bijna klaar.
- Gebouwen B/C
De plannen worden uitgetekend door VLG. Er is nog een overleg met de brandweer
voorzien.
- De raamrenovatie is goedgekeurd.
BSE
- Raamrenovatie (verkorte procedure)
Fase 1 is goedgekeurd door AGIOn ; de aannemer is nog niet aangeduid.
Fase 2 is in voorbereiding.
- De volgende verkorte procedure bestaat o.a. uit het herstel van de dakgoten (kant
Eik- en Geraardbergsestraat) en de bouw van luifels op de speelplaats.
9. Verkeersveiligheid: stand van zaken
Er werd een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de ouderraden van de
verschillende Aalsterse scholen. Deze werkgroep vroeg aan dhr. Dirk Auwelaert dat
ouders vertegenwoordigd zouden zijn in de begeleidingscommissie voor de
mobiliteitsstudie. Het gaat om een klankbordgroep waarin de verschillende
geledingen vertegenwoordigd zijn. Sinds de verkiezingen zit het project in een lagere
versnelling. In de laatste vergadering van de ouderraad werd beslist een gesprek aan
te vragen met de nieuwe schepen van mobiliteit, Dylan Casaer.
Er is een voorstel om met de Aalsterse scholen naar buiten te komen op de
STRAPdag op vrijdag 20 september 2013, in het kader van de week van de
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mobiliteit. Men kan als school inschrijven of als stad. De ouderraad wil dat laatste
aan Dylan Casaer voorleggen.

10. Vastleggen vergaderkalender 2013-2014
30 september 2013
20 januari 2014
26 mei 2014
Telkens op maandag om 20.00 u.

11. Varia
Onderwijsactualia
De provinciaal van de jezuïeten, pater Johan Verschueren, en de voorzitter van
CEBECO, dhr. Peter Knapen, stuurden een brief met de standpunten van de
jezuïetencolleges naar de bevoegde ministers omdat de jezuïetencolleges werden
genoemd als tegenstanders van een hervorming van het secundair onderwijs. Als
een hervorming het watervalsysteem en de schooluitval kan tegengaan, dan staan
de colleges daar positief tegenover. De briefschrijvers pleiten voor een hervorming
die reeds in het lager onderwijs zou starten door de sterkere leerlingen vanaf de
derde graad reeds meer uitdaging te bieden. In een “brede” eerste graad moeten alle
leerlingen volgens hun abstractieniveau aan hun trekken kunnen komen.
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