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1. Goedkeuring van het verslag dd. 19.01.2015 en opvolging
In het verslag staat onder 2. Wijzigingen aan het participatiedecreet met ingang van 01.09.2014: “De
wijzigingen gaan pas in vanaf 2017 (op het einde van dit mandaat)”. In feite is het nieuwe
huishoudelijke reglement van kracht op het ogenblik dat het ondertekend is door alle leden. Wat de
samenstelling betreft: de huidige schoolraad werd samengesteld in mei 2013 en deze samenstelling
blijft behouden tot eind mei 2017. Op dat ogenblik wordt de schoolraad opnieuw samengesteld zoals
voorzien in het huishoudelijk reglement, uit de leden gemandateerd door de onderliggende raden.
2. Ondertekening van het nieuw huishoudelijk reglement
Het nieuw huishoudelijk reglement wordt ondertekend.
3. Vaststelling van het nascholingsbeleid 2014
LSP
Het document ‘Nascholingsplan 2014-2015’ wordt rondgedeeld.
Er werd vooral rond zorg gewerkt en rond breed evalueren.
De pedagogische studiedagen waren gewijd aan STEM, breed evalueren en aan het KIVA-plan, een
antipestprogramma.
De school ontving €1.191,63 aan nascholingsgelden voor 2014 en gaf € 1.140,51 uit. Zowel de in- als
uitgaven daalden in vergelijking met 2013.
LSC
Het document ‘Nascholingsplan 2014-2015’ wordt rondgedeeld.
Er werd vooral rond zorg en breed evalueren gewerkt. Er ging ook veel aandacht naar muzische
opvoeding.
De pedagogische studiedagen waren gewijd aan breed evalueren en muzische opvoeding.
De school ontving voor 2014 € 1.864,14 aan nascholingsgelden en gaf € 3.185,14 uit aan nascholing.
VRAAG: In de lijst van de gevolgde nascholingen komt ook het M-decreet voor. Wat betekent het Mdecreet? Het M-decreet laat toe dat leerlingen die vroeger naar het buitengewoon onderwijs werden
doorverwezen, nu naar het gewone onderwijs kunnen komen.
Als gevolg hiervan zullen scholen voor Buitengewoon onderwijs minder leerkrachten kunnen tewerkstellen. Deze kunnen ingeschakeld worden in het gewoon onderwijs maar dit zal versnipperde
opdrachten opleveren.
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BSE
Het document ‘Prioriteiten en nascholing 2014-2015’ wordt als bijlage bij dit verslag verzonden.
De pedagogische studiedagen waren in de kleuterschool gewijd aan metend rekenen en aan zorg. In
samenwerking met Odisee werkte men in de kleuterschool ook aan een project (Kaatje Klank), dat
kleuters meer bewust wil maken van fonemen.
In de lagere school kwamen tijdens de pedagogische studiedagen taal - taalvaardigheidsonderwijs
optimaliseren – en meervoudige intelligentie aan bod.
De school ontving € 1.612,94 aan nascholingsgelden voor 2014 maar gaf € 5.929,36 uit.
4. Organisatie van het schooljaar 2015-2016:
- De lestijdenpakketten.
LSP
De LSP telde op 1 februari 5 leerlingen minder dan vorig schooljaar, wat een vermindering met
4 lestijden met zich meebrengt, 1 punt zorg minder en 1 punt administratie minder. De school zal net
als dit schooljaar 14 klassen tellen.
LSC
De LSC telde op 1 februari 12 leerlingen meer dan vorig schooljaar, wat 6 lestijden meer oplevert,
1 punt meer zorg en 2 extra punten administratie. Op 1 oktober zal er een hertelling zijn en de
directeur rekent op een verhoging met 20 leerlingen. De school zal 21 klassen tellen want er komt
een 4de eerste leerjaar. Er zijn vier personeelsleden belast met zorg. Net als dit jaar zullen er ook
12 lestijden naar Crea gaan.
BSE
De kleuterschool kan volgend schooljaar beschikken over 299 lestijden, 9 minder dan dit schooljaar,
de lagere school over 289, 24 meer dan dit jaar. De kleuterschool zal volgend schooljaar opnieuw
10 klassen tellen. De lagere school zal 11 klassen tellen, 2 meer dan vorig jaar. Afhankelijk van het
leerlingenaantal zullen er drie klassen zijn in het eerste of in het tweede leerjaar. De school zal ook
kunnen beschikken over een adjunct-directeur en een voltijds ambt van zorgcoördinator.
- Vastlegging facultatieve vrije halve dagen en pedagogische studiedagen.
LSP en BSE
Vrije dagen
Maandag 5 oktober 2015
Maandag 6 juni 2016
Pedagogische studiedagen
Vrijdag 25 september 2015 : Hertaling opvoedingsproject
Woensdag 4 mei 2016
LSC
Vrije dagen
Maandag 5 oktober 2015
Vrijdag 5 februari 2016 NM
Woensdag 4 mei 2016
Pedagogische studiedagen
Vrijdag 25 september 2015 : Hertaling opvoedingsproject
Vrijdag 5 februari 2016 VM

5. De jaarplanning van de extra muros-activiteiten
Dit punt komt aan bod bij de bijdrageregeling.
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6. Bijdrageregeling en maximumfactuur voor de ouders schooljaar 2015-2016
De kopieën ‘bijdrageregeling 2015-2016’ van de 3 lagere scholen worden rondgedeeld.
De maximumfactuur is verhoogd van 70 naar 85 euro. De maximumfactuur voor meerdaagse
uitstappen blijft 410 euro.
LSP
Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen. De vakantieboeken van Averbode kosten 1 euro meer.
De prijs van de sneeuwklassen (445 euro) is 25 euro hoger dan vorig schooljaar.
LSC
De sneeuwklassen kosten 10 euro minder dan in de LSP. In de LSC gaat men een dag minder lang en
in een andere periode.
BSE
De prijzen zijn gelijk gebleven.
Anders dan dit schooljaar zullen alle leerlingen zwemles hebben. De leerlingen van 1ste en 3de leerjaar
elke week het hele jaar lang, de leerlingen van 2de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaan ook wekelijks
zwemmen maar slechts gedurende een half jaar.
Vraag: In LSP en LSC staan plattelandsklassen en sneeuwklassen bij ‘facultatieve uitgaven’ hoewel het
om activiteiten gaat die tijdens de schooldagen plaatsvinden en dus verplicht zijn. Zou men deze
activiteiten niet als verplicht moeten opgeven aangezien de school binnen de door de wet verplichte
uitgaven blijft?
De schoolraad keurt de bijdrageregelingen van de respectievelijke lagere scholen goed.

7. Voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement
3.8
De moedervereniging. (wordt ontbonden)
4.1.
Inschrijvingen van leerlingen. N.a.v. het M-decreet, dat wordt ingevoerd vanaf 01/09/15: De
school vraagt aan de ouder of de leerling een verslag heeft. Indien ja, wordt de leerling ingeschreven
onder ontbindende voorwaarde. De school moet die leerling opnemen indien ze de draagkracht
daartoe heeft. Is dit niet het geval dan spreekt men van disproportionaliteit en kan de school de
inschrijving weigeren.
4.2.1 Luxeverzuim (D-briefje in de week voor of na een vakantie is afgeschaft). Sinds 2013-2014
moest de afwezigheid van een leerling in de week voor of na de vakantie vanaf dag 1 gestaafd
worden met een doktersbriefje. Deze maatregel is afgeschaft.
4.3.
Onderwijs aan huis. Bednet krijgt middelen van het ministerie van Onderwijs om ervoor te
zorgen dat een langdurig zieke leerling van thuis uit de lessen kan volgen via internet.
5.16. Rookverbod.
Vanaf 18.30 u. zou men kunnen toelaten dat er op het schoolterrein buiten wordt gerookt.
Aangezien er in ons arbeidsreglement staat dat roken op de terreinen van de school te allen tijde is
verboden, wijzigen we niets. De vergadering is van mening dat men roken altijd moet verbieden.
7.5.
Getuigschrift basisonderwijs.
Vanaf volgend schooljaar moet een leerling zonder getuigschrift naar 1B. Een leerling met een
getuigschrift gaat naar 1A. De basisschool moet tijdig aan de ouders meedelen dat hun kind geen
getuigschrift zal behalen.
11.
Schoolrekeningen. Enkele prijzen zijn aangepast (zie hoger).
13.
Orde- en tuchtmaatregelen. Wanneer in het kader van orde- en tuchtmaatregelen een brief
naar de ouders wordt gestuurd, moet dit altijd aangetekend gebeuren.
16.
Schoolkalender 2015-16.
17.
Bijzondere data.
18.
Inschrijvingsfiche. Op de inschrijvingsfiche moet bij de handtekening steeds vermeld staan
dat alle gegevens die de ouders verstrekken, naar waarheid zijn ingevuld.
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8. Werking van de scholengemeenschap UNIKA en samenwerking met CLB.
Periode januari – mei 2015
- Opvolging vaste benoemingen op 01/01/2015.
- Korte vervangingen: tegen eind juni zullen alle dagen opgebruikt zijn (op voorwaarde dat de
school een vervanger vindt).
Stand op 18/05: LSP: nog 6,9 dagen LSC: nog 7 dagen BSE: nog 9,2 dagen
- Leerlingenaantallen op 01/02/2015:
totaal: 3.035 (+72)
kleuters: 907 (+20)
lagere school: 2.128 (+ 52)
- Inschrijvingsbeleid. Nieuwe overeenkomst binnen LOP-Aalst: Aalst wordt aanzien als één LOPgebied met een gemiddeld aantal indicatorleerlingen van 36%. Het doel is dat elke school stappen
zet richting 36%, per 5%.
- Receptie Unika op 23/01.
- Informele gesprekken rond het vormen van scholengroepen.
- Info over BaSO-overleg en contacten met de schepen van Onderwijs.
- Vergadering onderwijsraad; onderwerpen: veilige schoolomgeving en mobiliteitsplan.
- Vacantverklaringen: toestand op 15/04/2015. Bekendgemaakt op alle Unika-scholen voor
15/05/2015. De procedure wordt aangepast: de datum voor de vaste benoeming is niet meer
01/01, maar 01/07 en 01/10.
- Bespreking leerkrachten 1ste en 2de jaar in dienst, evenals leerkrachten die TADD worden op
01/09/2015.
- Verdeling van de stimuluspunten van de SG voor 2015-2016.
- Uitwisselen van prioriteitenplannen.
- Kernwerking zorg.
Samenwerking met het CLB
Het CLB moet besparen. Het busvervoer om leerlingen naar het medisch onderzoek te brengen is een
grote hap uit zijn budget. Het CLB probeert dat nu in de schoenen van de scholen te schuiven door te
vragen dat de leerlingen te voet of met de fiets naar het CLB zouden komen of dat het medisch
onderzoek zou plaatsvinden op school. Maar daar stelt het CLB ook zijn voorwaarden. De school
tracht met het CLB tot een zo gunstig mogelijke oplossing te komen.
9. Actualia.
- evaluatie infodagen en inschrijvingsbeleid
LSP
De infodag van 1 maart kon op veel belangstelling rekenen.
De periode met dubbele contingentering brengt weinig zoden aan de dijk: opschuiven naar 36%
relatieve aanwezigheid lukt niet. Ook het GOK-beleid werpt weinig vruchten af.
LSC
LSC heeft een contingent per leerjaar bepaald: dit heeft toch een kleine impact gehad zodat bv. in
een klas een indicatorleerling voorrang heeft gekregen op een niet-indicatorleerling. De
opendeurdag van 31 mei zal in het teken staan van kunst.
BSE
BSE hield zijn opendeurdag op 26 april. Meer dan vroeger zijn de ouders van kleuters ongerust dat
hun kinderen geen plaats zullen hebben in de school.
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- inschrijvingsbeleid en data voor 2016-2017
Start van de inschrijvingen:
Broers en zussen en kinderen van personeel: vanaf 1 februari 2016.
Vrije inschrijvingen (dubbele contingentering): vanaf maandag 7
maart 2016.
Vrije inschrijvingen: vanaf maandag 21 maart.
- aanstelling nieuwe directeurs
BSE
Mevr. Lutgarde De Ridder beëindigt haar opdracht als directeur op het einde van dit schooljaar. In
opvolging van mevr. De Ridder heeft de Raad van Bestuur dhr. Wim Bogaert aangesteld als directeur
van de BSE en dit in nauwe samenwerking met de adjunct-directeur, mevr. Haike Vekeman.
Voor de opvolger van mevr. De Ridder werd er geen profiel aan de schoolraad voorgesteld omdat in
de vorige vergadering van de schoolraad nog niet bekend was dat ze haar opdracht zou beëindigen.
- bouwdossiers
Humaniora: Dak ’66: De renovatie zal klaar zijn bij de start van volgend schooljaar.
BSE: Raamrenovatie: de oplevering van fase 1 laat op zich wachten.
Het dossier voor fase 2 is in de Guimarstraat (VSKO) blijven hangen. Er zal een doorstart gebeuren.
LSC: De uitvoering van de raamrenovatie laat ook daar op zich wachten (zelfde aannemer als in BSE).
Het dossier voor de renovatie van de vleugels B en C is nu in de laatste fase en zal eind juni af zijn.
De sportzaal wacht op de oplevering van de raamrenovatie.
Pontstraat 20 Huis Jan Van Besien: De 3de fase - HVAC en elektriciteit - is opgestart in januari; het
einde is voorzien bij de start van de grote vakantie.
Gebouw ’37: gevelrenovatie: betonrot en isolatie. Bij Erfgoed is er momenteel een toevloed van
dossiers omwille van de wijziging in de reglementering op 1 juni 2015. Het dossier is ontvankelijk
verklaard maar staat op de wachtlijst. Idem voor internaat fase 3.
Bouwwerken Dak de Burcht: de opdracht is gepubliceerd, de offertes zijn geopend. De studie van de
offertes is lopend.
LSP speelplaats: men gaat voor de enig overblijvende oplossing: plaatsen van tegels op de bestaande
structuur nadat deze waterdicht is gemaakt.
BSE: alle sanitaire blokken zullen vernieuwd worden.
10. Verkeersveiligheid: stand van zaken
De school heeft de burgemeester aangeschreven en heeft in juni een afspraak met hem.
De ouderraad heeft een verkeersenquête opgesteld. De ouders van de BSE werden geïnformeerd via
brief en de ouders van LSP en LSC via gimme. De link staat op de website van de verschillende
scholen en blijft openstaan tot 15 juni.
Op 10 mei was de enquête door 156 gezinnen (elk voor 1 of meer kinderen) ingevuld, op 26 mei door
170. Van het totaal aantal respondenten (156) is 43 % afkomstig van de humaniora, 19 % van LSP,
31 % van LSC en 6 van BSE.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de enquête invult want de ouderraad wil de lijst van
moeilijke punten aan Dylan Casaer bezorgen. De enquête staat nu voor de 2de maand op rij in Focus
aangekondigd.
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LSP
De ouderraad heeft deelgenomen aan een wedstrijd rond verkeersveiligheid ‘Veilig naar school’
georganiseerd door het VCOV (overkoepelende ouderraad). Het project ‘KIB’ (Klassen In Beweging)
werd door de jury als beste project gekozen voor het basisonderwijs uit de provincie OostVlaanderen.
11. Vastleggen vergaderkalender 2015-2016
28 september 2015
18 januari 2016
23 mei 2016
12. Varia
Een ouder stelt voor dat alle kopieën die worden rondgedeeld in de loop van de vergadering in één
bundel zouden worden aangeboden. Of kan men niet alle documenten projecteren en na de
vergadering de documenten als bijlage bij het verslag versturen? Deze documenten op voorhand
verzamelen is echter niet eenvoudig want vele worden pas op het laatste nippertje gemaakt. We
zouden kunnen proberen de documenten op voorhand te verzamelen en te bundelen of te
projecteren.
Zijn er binnen de scholengemeenschap scholen die STEM-lessen willen organiseren?
Nee. Er is ook nog geen wettelijk kader voor STEM.
De voorzitter sluit de vergadering af met dank aan mevr. Lutgarde De Ridder voor haar stipte
aanwezigheid en om de BSE al die jaren bezield te verdedigen.
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