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1. Gewijzigde samenstelling van de schoolraden. Verwelkoming.
De voorzitter verwelkomt als nieuw lid van de schoolraad dhr. Wim Bogaert, directeur van de
Basisschool Eikstraat.
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d. 26.05.2015.
Dhr. Somers maakt een toevoeging aan het verslag bij 6. Bijdrageregeling en maximumfactuur voor
de ouders schooljaar 2015-2016: Wettelijk kunnen de leerlingen inderdaad afwezig zijn maar door de
uitgaven te benoemen als “facultatief” geeft men aan ouders de boodschap dat hun kind kan
thuisblijven.
Er is helaas geen tussenweg: de uitgaven zijn of “verplicht” of “facultatief”.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Recrutering in onze kleuterschool en lagere scholen.
Zie document in bijlage, p. 1
Toevoegingen aan dit document:
LSC
Herkomst nieuwe leerlingen: de school ziet een stijging van de leerlingen die uit Aalst afkomstig zijn.
Het betrekkelijk groot aantal leerlingen uit Lede is uitzonderlijk.
Klasverdeling: het maximum aantal leerlingen per klas is 25. In 3A zitten momenteel 26 kinderen
maar onder hen is een kindje dat in oktober de school zal verlaten.
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Met 480 leerlingen heeft de school absoluut haar maximum capaciteit bereikt.
BSE
Behalve de zesdejaars, die overgingen naar het secundair onderwijs, verlieten in juni 35 leerlingen de
school. Een tiental ging naar de LSC, een 5-tal naar de LSP.
Nieuwe leerlingen: de 1ste peuterklas telt momenteel 15 kindjes. Op 9 november zullen dat er al 26
zijn en op de instapdatum na 4 januari zullen er meer dan 30 peutertjes zijn.
Klasverdeling: Voor het eerst telt de school 3 klasjes in het eerste jaar.
4. De aanwending van het lestijdenpakket.
Zie document in bijlage, p. 5.
Toevoegingen aan dit document:
BSE
Mevr. Roels staat van september tot december halftijds in voor taalzorg. Vanaf januari zal ze de
tweede peuterklas opstarten.
Er zijn zowel bij de kleuters als in de basisschool een tiental leerlingen dit totaal Nederlandsonkundig
zijn. Zij kunnen niet in een OKAN-klas terecht omdat ze al langer dan 12 maanden in België verblijven.
5. De tewerkstelling.
Zie document in bijlage, p. 7.
6. Ondertekening van aanwending en eventuele overdrachten.
De schoolraad gaat akkoord met de aanwending van het lestijdenpakket.
7. De inhoudelijke doelstellingen en prioriteiten voor het schooljaar 2015-2016.
Zie document in bijlage, p. 8.
Toevoegingen aan het document:
LSP
Omvorming van het vak wereldoriëntatie naar ‘wetenschap en techniek’ enerzijds en ‘mens en
samenleving’ anderzijds. De eindtermen noch de leerplandoelen zijn gewijzigd. Eigenlijk kan men
alles laten zoals het is maar de bedoeling is dat men meer focust op wetenschappen en techniek dan
vroeger.
Het project Stem is moeizaam gestart vorig schooljaar maar vanaf het tweede semester hebben
leerkrachten nascholingen gevolgd. Leerlingen van het 4de en 6de lj zullen dit jaar naar Technopolis
gaan en leerlingen van het 2de lj naar het Fablab (Erpe-Mere).
Vraag: Heeft de invoering van het M-decreet een invloed gehad op de rekrutering? Nee. Kinderen
doorverwijzen naar het buitengewoon onderwijs is wel moeilijker geworden.
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BSE
Taal op school: 35% van de leerlingen spreekt geen Nederlands thuis. De school ondersteunt dat
leerlingen met hun ouders de taal van hun ouders spreken maar dat ze wel Nederlands spreken op
school.
8. Activiteiten van het Medezeggenschapscollege en opvolging.
Het medezeggenschapscollege van UNIKA is opgedoekt.
9. Wijzigingen in de onderwijsregelgeving.
Omwille van besparingsdoeleinden werden door de overheid volgende maatregelen genomen.
De Vlaamse regering heeft de bepaling geschrapt dat tijdens de week onmiddellijk vóór en na een
schoolvakantie een medisch attest noodzakelijk is bij afwezigheden wegens ziekte. Deze bepaling
was vorig schooljaar ingevoerd om het zgn. luxeverzuim tegen te gaan.
Het M-decreet is in voege getreden. Men heeft hiermee een daling van het aantal leerlingen in het
buitengewoon onderwijs voor ogen.
In BSE heeft men 3 dossiers van kinderen die vroeger naar het buitengewoon onderwijs zouden
gegaan zijn en nu in het gewoon onderwijs schoollopen. De school bespreekt samen met de ouders
welke maatregelen de school zou moeten nemen om de leerlingen de nodige zorg te geven en of
deze maatregelen haalbaar zijn voor de school. De school doet een aanbod en koppelt daaraan een
aantal voorwaarden. Bv. als de leerling niet de beoogde resultaten heeft, zal hij een individueel
traject volgen. In de drie gevallen gaat het over leerlingen die vorig schooljaar reeds in BSE naar
school gingen.
10. De onderwijsactualiteit:


De werking van de scholengemeenschap en de interne reaffectatiecommissie

Er is een nieuwe schoolarts, Dr. Anne Rabaey.
Twee leerkrachten met TADD-statuut moeten een opdracht krijgen in een andere school.
Reaffectatiecommissie: vier leerkrachten van De Luchtballon werden ter beschikking gesteld. Voor 2
leerkrachten kon dat in de eigen school, en twee anderen kregen een opdracht in een andere school,
de ene in Kerksken, de andere in BSE.
Unika telt 3042 leerlingen (23 kleuters en 91 lagere schoolkinderen meer dan vorig schooljaar).
Op 1 oktober zullen veel scholen hertellen. Wanneer een school op 1 oktober 2015 i.v. m. 1 februari
2015 minstens 12 leerlingen meer telt, krijgt de school lesuren bij (1 lesuur per extra leerling).


Enkele capita selecta

Schaalvergrotig wordt aangemoedigd door het departement en het KOV (Guimardstraat). Er zijn
gesprekken aan de gang tussen schoolbesturen. Binnenkort organiseert het bisdom een ontmoeting
waarop alle schoolbesturen met elkaar kunnen spreken over schAAlvergroting (geen
schOOlvergroting). De bedoeling is tot fusies te komen. Deze gesprekken gebeuren in alle discretie.
11. Bouwdossiers.
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Humaniora
Dak gebouw ’66: Fase 2 is afgewerkt.
Gevelrenovatie gebouw ’37 en het internaat: de dossiers liggen te wachten op de goedkeuring van
minister Bourgeois.
Dakwerken De Burcht: Het dossier is ingediend bij AGIOn. De school wacht op het akkoord om te
starten.
Dakwerken sportzaal Stoofstraat: De werken kunnen pas starten wanneer de werken aan de Burcht
klaar zijn.
BSE
De raamrenovatie start op 9 oktober met de productie van de ramen.
Sanitair: de tekeningen worden besproken met de directie van de BSE.
LSC
Met de bouw van de turnzaal kan men pas starten wanneer de raamrenovatie van de LSC klaar is.
Verbouwingen B en C: het dossier heeft nog enkele aanvullingen nodig (o.a. oppervlakteberekeningen)
LSP
Huis Jan Van Besien: De oplevering van de 3de fase vindt plaats op 30 september.
Speelplaats: Het product om de speelplaats te bekleden en de leverancier zouden niet voldoen aan
de normen van de brandweer.
12. Verkeersveiligheid.
De werkgroep verkeersveiligheid voerde in het derde trimester van vorig schooljaar een enquête bij
alle ouders van de lagere scholen en de humaniora. De resultaten werden verwerkt en in een
powerpoint gegoten. De powerpoint wordt samen met het verslag naar alle leden van de schoolraad
gestuurd.
197 gezinnen hebben de enquête beantwoord.
Het gevaarlijkste punt blijkt de omgeving van de Zeebergbrug te zijn, gevolgd door de A. Snelstraat,
de rotonde ‘De Haring’ en de Sint-Annabrug.
De werkgroep verkeersveiligheid wil de resultaten van de enquête aan de schepen voor Mobiliteit,
D. Casaer, bezorgen en aan De Lijn. De werkgroep stelt voor dat de resultaten op de ouderraden van
de verschillende lagere scholen zouden worden toegelicht.
Het kabinet van D. Casaer heeft naar de directeur van de BSE gebeld. Op woensdag 30 september
komt de burgemeester op bezoek. De kinderen van de BSE hebben een rapport gemaakt met foto’s
van de verkeerssituatie rond de school om dat aan de burgemeester te overhandigen.
Op de volgende gemeenteraad staat een voorstel voor de Sint-Kamielstraat op de agenda:
signalisatie met een verkeersbord, wegmarkeringen, beveiliging van de schooltoegang.
13. Varia.
We hebben op deze vergadering met projectie van de documenten gewerkt zonder dat de leden de
tekst op papier in handen kregen. Is men tevreden over deze werkwijze zoals voorgesteld in de
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vergadering van 26 mei 2015? De meningen zijn verdeeld. We zullen bij de volgende vergadering ook
met projectie werken maar tegelijkertijd voor een aantal documenten op papier zorgen voor zij die
dit wensen.
In de volgende vergadering zullen we de hertaalde versie van de opvoedingsproject voorstellen.

Volgende vergadering: 18 januari 2016
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