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De voorzitter wenst iedereen een succesvol en prettig 2014, en veel werkkracht, inspiratie en een
goede verstandhouding bij de vergaderingen.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d. 30.09.2013.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Inschrijvingsbeleid schooljaar 2014-2015.
De voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel loopt van 3 februari tot en
met 14 maart 2014. Vanaf 17 maart volgt een tweede voorrangsperiode van 2 weken waarin de
leerlingen worden ingeschreven volgens de systematiek van de dubbele contingentering.
Vanaf 31 maart start de vrije inschrijvingsperiode waarin de school de leerlingen in chronologische
volgorde inschrijft zonder nog rekening te moeten houden met de dubbele contingentering.
Tot nu toe onderscheidde men in Aalst drie zones: Rechteroever, Linkeroever en de Periferie.
Waarschijnlijk zal Aalst als één gebied beschouwd worden met als streefdoel 36% relatieve
aanwezigheid van indicatorleerlingen in heel Aalst. Elke school zou in de richting van die 36% moeten
evolueren met telkens een stap van 5%. Bv. LSP telt nu een relatieve aanwezigheid van 26%. Daar
zou het streefcijfer dan 31% (+5%) moeten zijn voor schooljaar 2014-2015.
Concreet voor LSP: LSP telt 280 leerlingen. Na het vertrek van de 60 zesdejaars en eventueel nog
enkele schoolverlaters uit andere jaren, blijven er nog ongeveer 212 over. De school heeft het max.
voor de hele school geplaatst op 336 leerlingen, wat betekent dat er voor volgend schooljaar 124
nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden, met in de periode van dubbele contingentering
max. 38 indicatorleerlingen en max. 86 niet-indicatorleerlingen. LSP verwacht dat geen van beide
contingenten vol zal zijn.
In LSC en BSE werd de maximumcapaciteit per leerjaar bepaald, met 25 leerlingen per klas.
LSC acht het mogelijk dat er enkele leerlingen zullen moeten geweigerd worden.
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Vorig jaar telde LSC een relatieve aanwezigheid van 16%; dit jaar zou men dus de maximumcapaciteit
voor indicatorleerlingen moeten plaatsen op 21 % (+5%). Alles hangt af van wat er in de komende
LOP-vergadering zal beslist worden.
BSE
Voor de kleuters werd er een maximumcapaciteit bepaald op basis van het geboortejaar. Voor de
lagere school is er een maximumcapaciteit per leerjaar (25 à 26 leerlingen per klas).
VRAAG: Zijn er scholen die momenteel veel indicatorleerlingen hebben, met een relatieve
aanwezigheid van meer dan 36%, die leerlingen zullen weigeren?
Indien de maximumcapaciteit bereikt is tijdens de periode van dubbele contingentering kan de
school niet anders dan de inschrijving uitstellen en dan is het mogelijk dat ouders een andere school
zoeken voor hun kind waar wel nog plaats is voor indicatorleerlingen Wat de indicatoren betreft,
moet de school voortgaan op een verklaring op eer. Het is dus niet denkbeeldig dat in die scholen
ouders verzwijgen dat ze aan één of meer van deze indicatoren voldoen, zodat hun kind doorgaat als
een niet-indicatorleerling en zo wel meteen ingeschreven kan worden.

3. Bespreking van de inspectieverslagen LSP / BSE (samenvattingen in bijlage)
LSC
De school kreeg een gunstig advies. Er waren opmerkingen m.b.t. de onderwijsreglementering. Zo
zou de bijdrageregeling onvoldoende transparant zijn. De inspecteur vond dat de bijdrageregeling
wat anders mocht geordend worden. De school heeft deze opmerking betwist maar zonder resultaat.
Sommige opmerkingen staan niet vermeld in het verslag maar vindt men vreemd genoeg wel terug
bij ‘de sterktes en de zwaktes’ van de school.
BSE
Zowel de lagere school als de kleuterschool werden doorgelicht. De focus lag op Nederlands en
MUZO. Er waren wel werkpunten voor de procesvariabelen maar de school kreeg een gunstig advies.
De inspecteur was ontgoocheld over de toestand van de gebouwen, het sanitair,… Hij belde zelf naar
AGIOn om te weten wanneer een bouwdossier zou worden goedgekeurd en kreeg als antwoord
“over enkele tientallen jaren”…
Het Sint-Jozefscollege heeft een masterplan laten opmaken, dat enkel in schijven van 125.000 euro
(verkorte procedures) kan gerealiseerd worden. Voor sanitair kan men wel verschillende verkorte
procedures tegelijkertijd opstarten.
LSP
In de LSP vond het vooronderzoek plaats op maandag 20 januari. Volgende week, op 27 januari, start
de feitelijke doorlichting.
Onze scholen krijgen elk een anders samengesteld inspectieteam (van 2 inspecteurs) op bezoek.
Men vindt de verslagen op de website van de onderwijsinspectie en van het departement onderwijs.
Men gebruikt een vrij technisch jargon in deze verslagen.
De voorzitter feliciteert de directieleden en leerkrachten, die zich dagdagelijks inzetten om tot een
goed resultaat te komen.
VRAAG: Ervaren jullie deze verslagen als zinvol?
Het onderzoek gebeurt niet objectief, niet gelijkgericht. Bv. in de LSC merkt men op dat de namen
van alle leden van de Raad van Bestuur vermeld moeten worden in het reglement; in de BSE moet
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dat blijkbaar niet. De verschillende onderwijsteams werken wel volgens bepaalde richtlijnen, maar
het blijft mensenwerk. De directie moet heel alert zijn bij de bespreking van het verslag.

4. Verslag van de werking van de scholengemeenschap UNIKA.
- Voor de eerstejaars leerkrachten was er een kennismakingsmoment met de coördinerend
directeur, dhr. J. Zaman, die uitleg gaf over de werking van de scholengemeenschap.
- Afspraken rond het gebruik van de korte vervangingen
- Pedagogische studiedag op vrijdag 21 maart: 13 werkwinkels waaruit elke leerkracht er twee
kan kiezen.
- Nieuwjaarsreceptie op 7 februari
- Inschrijvingsbeleid: welk gezamenlijk standpunt t.o.v. het LOP-voorstel?
- De reaffectatiecommissie komt in augustus samen.
- De nieuwe samenstelling van het medezeggenschapscollege
- Infoavond i.v.m. studiekeuze voor alle zesdejaars van UNIKA op 26 november 2013 in De
Maretak
- Mei: BASO-overleg voor het vak techniek
- Memorandum naar dhr. Karim Van Overmeire i.v.m. het flankerend onderwijsbeleid;
sommige scholen voelen zich tekort gedaan in vergelijking met de stadsscholen (bv. wat
betreft busvervoer, prijs van de maaltijden, …)
- Rol van de taalcoach

5. Verslag van het medezeggenschapscolleges UNIKA.
Installatie van het nieuwe medezeggenschapscollege
Cijfers i.v.m. de reaffectatie

6. Bouwdossiers: stand van zaken.
Humaniora
Dakterras gebouw ’66: de laatste werken naar aanleiding van de opmerkingen bij de voorlopige
oplevering, worden uitgevoerd.
BSE
Raamrenovatie
De raamrenovatie was voorzien voor augustus. De school heeft in december een ingebrekestelling
gestuurd. Als resultaat hiervan zouden de werken nu moeten starten in de krokusvakantie.
De 2de fase van de raamrenovatie werd ingediend bij AGIOn. Het probleem is dat de
gestanddoeningstermijn van de aannemer vervalt eind januari mocht AGIOn niet tijdig reageren.
Er wordt een studie gemaakt voor het huis in de Sint-Kamielstraat.
LSC
Sportzaal
Er werden drie verkorte procedures aangevraagd voor de bouw van de sportzaal maar er zijn
administratieve en technische problemen. Men zou zich kunnen beperken tot 2 verkorte procedures
op voorwaarde dat de inrichtende macht zelf de afwerking van het gebouw bekostigt, dus zonder
een beroep te doen op de subsidie die normaal 70% bedraagt.
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Blokken B en C: De bouwvergunning is aangevraagd.
Eens de bouwvergunning is toegekend, kan de verbouwing beginnen. Deze zal 3,5 à 4.000.000 euro
kosten. Omdat de school werd aangekocht, kan men “werken na aankoop” doen.
Het gaat niet om een geklasseerd gebouw maar wel om een pand van historisch belang.
Raamrenovatie
Het is wachten op AGIOn dat voortaan de dossierbehandeling via een nieuw elektronisch platform zal
doen. Momenteel is men nog aan het proefdraaien met dit nieuwe platform.
LSP
Pontstraat 20 is een probleemdossier.
De afwerking zal gebeuren via een aantal verkorte procedures.
Er werden offertes ingewacht voor de elektriciteit en de verwarming maar geen enkele aannemer
heeft ingetekend.
Er hebben uiteindelijk 3 aannemers ingeschreven. De prijs van de werken werd geschat op 125.000
euro maar de prijzen van de aannemers liggen ver boven de raming. Het is wachten op het verslag
van die offertes.
Gebouw ‘37
Gevelrenovatie: behandeling van het betonrot en raamrenovatie met dubbele beglazing.
Het dossier was klaar maar Erfgoed vroeg een meer gestoffeerd dossier. Het studiebureau is
daarmee bezig.
LSP
Speelplaats LSP
Het dossier staat sinds 2001 op de wachtlijst. De prijs was zo hoog dat DIKO zei dat men misschien
beter aan nieuwbouw deed.
De architecten oordeelden dat de vzw met de vraag naar nieuwbouw, het contract veranderde en
hebben daarom het dossier teruggegeven.
Er zijn momenteel gesprekken met een nieuw architecten- en ingenieursbureau.
HUM
Gebouw 66
Het dak van de vijfde verdieping wordt vernieuwd.
De daken van de sportzaal in de Stoofstraat en van De Burcht moeten worden vernieuwd.

Internaat
De stabiliteitsingenieurs zijn bezig met de studie voor het verwijderen van de tussenvloeren tot op
het dakniveau. Het gaat om een heel complex dossier. Wanneer de studie klaar is, wordt de aanvraag
ingediend bij Onroerend Erfgoed maar de subsidieronde voor 2014 is afgesloten. Het wordt dus weer
lang wachten.

7. Actualia:
- leerlingenaantallen: verschuivingen
Het document ‘Leerlingenaantallen Sint-Jozefscollege vzw’ wordt uitgedeeld.
De leerlingenaantallen zijn in alle lagere scholen en in de kleuterscholen gestegen.
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- tewerkstelling: wijzigingen (verleden en toekomst)
LSP: geen pensioneringen; omwille van de stijging van het leerlingenaantal zal er ook een extra
leerkracht aangeworven worden.
LSC : geen pensioneringen; wel een aantal zwangerschapsverloven.
BSE: geen pensioneringen; volgend schooljaar zullen er twee 3de leerjaren zijn, en zal er bijgevolg
een extra leerkracht aangeworven worden.
- pedagogische studiedagen, nascholingen …
21 maart VM + NM: pedagogische studiedag voor alle UNIKA-scholen
30 april VM: LSC, LSP, BSE en de lagere school van het Sint-Barbaracollege: pedagogische studiedag
onder leiding van Pater Fons Swinnen sj.

LSP:

- schoolprojecten (infodagen, collegefeest …)
Infodag op 16 maart
Schoolfeest op zaterdag 21 juni

LSC:

Opendeurdag en schoolfeest ‘Op de planken’ op zondag 11 mei
Kleuternamiddag op vrijdag 16 mei

BSE:

Schoolhappening ‘Sprookjes’ op zondag 27 april
Jeugdboekenweek met medewerking van auteurs Marc De Bel en Brigitte Minne, en
illustrator Kathleen Amant, op donderdag 27 maart
Kleuternamiddag op vrijdag 6 juni
In de loop van het 2de semester 6 vrijdagen waarop de kleuters van de derde kleuterklassen
samen met de leerlingen van het eerste leerjaar klasoverschrijdende activiteiten doen.

8. Varia
- Verkeersproblematiek Sint-Kamielstraat: antwoord Dylan Casaer
De brief die vorig jaar reeds werd verstuurd, werd opnieuw verzonden samen met een viertal foto’s,
en kreeg deze keer een antwoord. Dhr. Casaer heeft de brief “met de nodige aandacht gelezen” en
doorgegeven aan de dienst mobiliteit.

Volgende vergadering op maandag 26 mei 2014.
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