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De voorzitter wenst aan iedereen een goede gezondheid in dit nieuwe jaar. Hij vraagt dat de leden
zich bondig zouden uitdrukken in hun uiteenzettingen en toelichtingen zodat de vergadering kan
worden afgerond voor 22.00 u.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d. 29.09.2014.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Wijzigingen aan het participatiedecreet met ingang van 01.09.2014.
Het participatiedecreet is van kracht sinds 02-04-2004.
O.a. een bevraging bij de scholen gaf aanleiding tot een nieuw ontwerp van decreet, dat werd
goedgekeurd in april 2014.
De aanpassingen beïnvloeden de wijze van vergaderen niet. Er is een versoepeling in de manier
waarop de leden van de ouderraad en de lokale gemeenschap kunnen toetreden tot de schoolraad.
Vroeger waren advies- en overlegbevoegdheid verplicht, nu is enkel nog overlegbevoegdheid
verplicht.
De geledingen blijven bestaan en de afgevaardigde van het schoolbestuur maakt nu deel uit van de
vergadering. Vroeger was de directeur van rechtswege aanwezig, nu niet meer.
Onder bepaalde voorwaarden is de oprichting van een medezeggenschapscollege binnen de
scholengemeenschap niet langer verplicht.
Ook het huishoudelijk reglement van de ouderraad en van de pedagogische raad moeten worden
aangepast aan het nieuwe decreet.
Het voorstel van huishoudelijk reglement wordt rondgedeeld. De in het voorstel geschrapte zinnen of
alinea’s zijn de suggesties van het VSKO die we niet overnemen.
We overlopen de wijzigingen. Het voorstel moet goedgekeurd en getekend worden door de leden.
2.1 (De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld)
De wetgever zegt dat de schoolraad maximaal om de 4 jaar opnieuw moet worden samengesteld,
maar het kan ook elk jaar gebeuren.
Ons voorstel is om ten behoeve van de stabiliteit, de schoolraad slechts om de 4 jaar opnieuw samen
te stellen. Iemand die dat wil, kan steeds de schoolraad verlaten.
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De adviesbevoegdheid is niet verplicht maar blijft wel bestaan.
2.4 We zouden de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap elk jaar kunnen laten coöpteren
maar daar kiezen we niet voor, ten behoeve van de continuïteit.
2.5 Elk lid wordt gemandateerd vanuit de onderliggende raden.
4.1 “Bij de eerste vergadering van elk schooljaar …” is geschrapt. Alweer omwille van de continuïteit
wordt de voorzitter verkozen voor de duur van het mandaat van de schoolraad.
5. We overlopen de onderwerpen waarvoor de schoolraad overlegbevoegdheid heeft.
7. Vergaderingen Afdeling III – Verloop – Besluitvorming – Stemming
7.7 We beogen consensus in de besluitvorming.
8.2 De voorzitter van de schoolraad staat vermeld in het schoolreglement, de schoolbrochure en
online.
Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd.
De wijzigingen gaan pas in vanaf 2017 (op het einde van dit mandaat).
Het huishoudelijk reglement wordt tegen de volgende vergadering netjes gezet en dan ondertekend.

3. Inschrijvingsbeleid schooljaar 2015-2016.
De capaciteiten moeten nog goedgekeurd worden op de algemene vergadering van het LOP.
Elke school moet capaciteiten bepalen, dit kan op klasniveau (BSE en LSC) of op schoolniveau (LSP).
Voor indicatorleerlingen zijn er nog slechts twee criteria (in het verleden 4):
 kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen
studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs;
 kinderen uit gezinnen die vorig schooljaar recht hadden of dit schooljaar recht hebben op
een schooltoelage.
Het percentage indicatorleerlingen in 2013-2014:
LSP: 26,36%
LSC: 16,28 %
BSE: 40,05%
De relatieve aanwezigheid van indicatorleerlingen voor Aalst is 36% en elke school bepaalt een
capaciteit vanuit zijn huidige relatieve aanwezigheid op de school + of – 5% in de richting van die 36
%.
Vanaf maandag 2 februari 2015 kunnen zich inschrijven:
– de kinderen die reeds een (half-)broer of (half-)zus in de school hebben;
– de kinderen van personeelsleden van de school.
Een tweede voorrangsperiode waarin men inschrijft in twee contingenten (indicator- en nietindicatorleerlingen), loopt van 9 maart 2015 tot 20 maart 2015.
Vanaf 23 maart vallen de contingenten weg en schrijft men in tot de maximumcapaciteit (vanaf hier:
maxcap) is bereikt.
De maxcap kan verhoogd worden, maar dit moet men dan laten weten aan het LOP.
LSP:
Maxcap = 336 leerlingen
Maxcap indicatorleerlingen : 30%
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LSC
Maxcap is bepaald per niveau: 25 leerlingen/klas
Maxcap indicatorleerlingen : 21%
BSE
- Kleuters
Maxcap is bepaald per niveau: 25 kleuters/klas (voor 1ste, 2de, 3de kleuter telkens 3 klassen, en bij de
peuters tot 60 kindjes)
- Lagere school
Maxcap is bepaald per niveau: 24 leerlingen/klas
Maxcap indicatorleerlingen : 35 %

4. Verslag van de werking van de scholengemeenschap UNIKA.
Onderwerpen die aan bod komen:
- De leerlingenaantallen: Er zijn dit schooljaar 56 leerlingen meer/
- Op 1 oktober was er een hertelling: een school die op 1 oktober minstens 12 leerlingen meer
of minder heeft dan het schooljaar voordien, ontvangt of verliest 12 lestijden. BSE en LSC
hebben zo bijkomende lestijden kunnen organiseren. LSP heeft zijn uren behouden.
- Flankerend onderwijsbeleid: De onderwijsraad die al jaren in sluimertoestand verkeerde, is
opnieuw opgestart. De huidige schepen van onderwijs toont zich luisterbereid.
- In het kader van het taalbeleid van de stad Aalst heeft het stedelijk onderwijs een brochure
verspreid over het leren van Nederlands. In de scholen van het stedelijk onderwijs zijn er ook
spandoeken aangebracht met de tekst “Hier spreekt men Nederlands”. UNIKA heeft beslist
dit niet te doen.
- Functioneringsgesprekken: de tweede cyclus is opgestart.
- Stageplaatsen: UNIKA biedt veel stageplaatsen aan de studenten van Odisee.
- Nieuwjaarsreceptie.
- Op vraag van de secundaire scholen geven de lagere scholen de adressen van hun 12-jarigen
door aan de scholen van SALEM.
- Overzicht van de korte vervangingen; voor die vervangingen heeft men leerkrachten nodig
die bv. geen voltijdse opdracht hebben; er zijn weinig mensen op de arbeidsmarkt
beschikbaar.
- De vaste benoemingen (toegekend op 1 januari 2015).
Bevraging rond de schaalvergroting. VSKO stelt voor dat men het aantal scholengemeenschappen
zou reduceren van 850 naar grosso modo 150 scholengroepen (schoolbesturen).
In Aalst biedt een aantal verschillende schoolbesturen hetzelfde onderwijsaanbod zodat we
onvermijdelijk concurrenten zijn voor elkaar. Tegelijkertijd zijn we samen verantwoordelijk voor het
Katholiek onderwijs binnen de regio.
De scholengemeenschappen SALEM/UNIKA/KBA/Zevensprong samen tellen ongeveer 14.000
leerlingen. Eén schoolbestuur voor zoveel leerlingen is onbegonnen werk en niet wenselijk. Het
onderwijslandschap zal onvermijdelijk uit elkaar vallen.
Enkele schoolbesturen zullen niveau-overstijgend werken: secundaire school en lagere scholen zullen
samengaan. Ook wij zullen dit doen.
De zeven jezuïetencolleges zullen niet samen één schoolbestuur vormen; ze willen zich, integendeel,
lokaal verankeren.
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5. Stand van zaken medezeggenschapscollege UNIKA.
De schoolbesturen binnen UNIKA hebben er unaniem voor gekozen om het MZC op te doeken.

6. Bouwdossiers: stand van zaken.
BSE Raamrenovatie.
De eerste fase is omzeggens gefinaliseerd.
Voor fase 2 is het dossier ingediend bij AGIOn, het is nu wachten op hun goedkeuring.
LSC turnzaal
Men kan pas met een verkorte procedure starten wanneer een vorige is afgewerkt. De start van de
werken hangt dus af van de het einde van de raamrenovatie in LSC. Dit REG-dossier is immers
omgezet in een verkorte procedure.
De aannemer zal op 6 april starten met de werken; de werken zullen duren tot eind augustus.
LSC gebouw B/C
Het gaat om een groot dossier dat 3,5 miljoen euro zal kosten (zonder BTW, erelonen, eerste
inrichting, …). Het lastenboek is bijna af. Er zijn 2 referentiebezoeken aan nieuwe lagere scholen
gebeurd. De technieken moeten nog aan bod komen en dan kan het dossier ingediend worden.
LSP 20
De eerste verkorte procedure is goedgekeurd. We hebben de gunningsbrief op 16 december
ontvangen. De aannemer start op 18 februari met de vloerafwerking en de technieken.
Internaat
Voor fase 3 is het dossier op 1 december bij Erfgoed (Gent) ingediend.
Gevelrenovatie ‘37
Het dossier is op 1 december ingediend bij Erfgoed (Gent).
Dak De Burcht
Het dossier is in september ingediend bij AGIOn. Op 6 november kreeg de school bericht dat AGIOn
het dossier ontvangen heeft.
Dak gebouw 66
Het dossier is goedgekeurd door AGIOn. Men is op zoek naar aannemers.
LSP speelplaats
We zijn in zee gegaan met een nieuw studiebureau. Ze hebben een nieuw onderzoeksrapport
ingediend m.b.t. de afwerkingsprocedure.
Sanitair BSE
Men heeft de opdracht gegeven aan het ingenieurs- en studiebureau dat ook werkt aan het dossier
van de LSP-speelplaats. We hebben nog geen antwoord gekregen.

7. Actualia:
- leerlingenaantallen: verschuivingen
Er wordt een overzicht rondgedeeld met de leerlingenaantallen op 1 februari sinds
1999, en met voor dit schooljaar de aantallen op 1 september en 5 januari.
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- tewerkstelling: wijzigingen (verleden en toekomst)
LSP: volgend schooljaar zal de school het met enkele uren minder moeten stellen.
- pedagogische studiedagen, nascholingen …
LSP: ped studiedag:
- 12-11:
- STEM (Science, Technology, Engineering,
- Mathematics);
- 20-03:
- Kiva (leren omgaan met elkaar; anti-pest)
- Breed evalueren.
LSC: ped studiedag:
3-11:
Breed evalueren;
BSE: ped. studiedag: Kleuters: metend rekenen; LS: taal; 13-03: ‘Aandacht voor het
groepsproces in functie van een betere samenwerking’.
- schoolprojecten (infodagen, collegefeest …)
LSP: 30-11: aperitiefconcert (succesvol, maar te kleine locatie voor het grote aantal
aanwezigen); 8-02: krokustafel met tentoonstelling “Door de lens”; 1-03:
Opendeurdag.
LSC: 30-11: Winterfeest; 31-05: opendeurdag en kunstproject gesubsidieerd door
Canon Cultuurcel; 5-07: kleuterdag; project: creazolder gesponsord door
oudercomité; leeszolder gesponsord door CERA.
BSE: 11-10: Eetfestijn grillavond; 05-12: kersthappening; maart: jeugdboekenweek;
26-04: schoolfeest onder het motto “circus” (voor de kleuters).

8. Varia
De vraag om de ingang van BSE langs de Sint-Kamielstraat veiliger te maken voor de
kinderen:
De school stuurde twee brieven, een op 18-10-2012, die zonder antwoord bleef, en een
tweede 1 jaar later waarop D. Casaer, schepen van Mobiliteit, op 6-01-2014 antwoordde
dat hij de brief naar de bevoegde dienst zou doorsturen.
10-07-2014: A. De Rijck stuurt een mail ter herinnering maar die blijft zonder antwoord.
10-10-2014: A. De Rijck neemt telefonisch contact met de dienst.
22-12-2014: A. De Rijck stuurt opnieuw een mail die alweer zonder antwoord blijft.
De schoolraad raadt aan om direct naar de burgemeester te schrijven.

Volgende vergadering: maandag 26 mei 2015
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