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Dhr. A. De Rijck

Dhr. S. Janssens
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De vergadering begint met een gebed voor dhr. Frans Van Damme, leraar van de humaniora,
die op zaterdag 21 mei overleed.
De documenten m.b.t. de agendapunten worden gebundeld per school uitgedeeld.
1. Goedkeuring van het verslag dd. 18.01.2016 en opvolging
Het verslag wordt goedgekeurd
2. Vaststelling van het nascholingsbeleid 2015
De vaststelling is telkens gekoppeld aan het uitgeschreven prioriteitenplan. Het evalueert in
welke mate het prioriteitenplan werd uitgevoerd.
In de drie lagere scholen zijn er zowel individuele al teamgerichte nascholingen gevolgd, in
functie van het prioriteitenplan en nog andere naar de behoeften en interesses van het team
of het individu. De uitgaven voor nascholing liggen hoger dan de toelagen.

3. Organisatie van het schooljaar 2016-2017
 De lestijdenpakketten.
LSP
2016-2017: LSP zal over 14 lestijden meer kunnen beschikken in vergelijking met 1 oktober
2015.
Elke klas zal 2 lesuren L.O. hebben op voorwaarde dat de sportzaal voldoende beschikbaar is
(2 lestijden meer dan in 2015-2016).
LSC
2016-2017: LSC zal over 9 lestijden meer kunnen beschikken in vergelijking met 1 oktober
2015.
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Elke leerkracht die halftijds werkt, geeft 1 plage-uur; een leerkracht die 20/24 of meer werkt,
geeft 2 plage-uren. Op die manier kunnen alle leerlingen 2 uur L.O. hebben.
BSE
2016-2017: De lagere school zal over 28 lestijden meer kunnen beschikken in vergelijking
met 1 oktober 2015. De kleuterschool zal in de loop van het schooljaar een 3de peuterklas
kunnen organiseren.

Vastlegging facultatieve vrije halve dagen en pedagogische studiedagen.
maandag 3 oktober: facultatieve vrije dag
vrijdag10 maart: pedagogische studiedag UNIKA
maandag 15 mei: facultatieve vrije dag
woensdag 24 mei: pedagogische studiedag met de 3 SJ-colleges Aalst


4. De jaarplanning van de extra muros-activiteiten
5. Bijdrageregeling en maximumfactuur voor de ouders schooljaar 2016-2017
De punten 4 en 5 worden samen behandeld.
De respectievelijke documenten van de drie scholen bevatten de activiteiten van dit lopende
schooljaar.
De scherpe maximumfactuur voor materialen en activiteiten voor 2016-2017 bedraagt 85
euro, evenveel als dit schooljaar.
Het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager onderwijs
bedraagt 420 euro vanaf schooljaar 2016-2017, een verhoging met 10 euro in vergelijking
met vorig schooljaar.
LSP
Steeds meer mensen - zo’n 20% - hebben last om de factuur te betalen, deels omwille van
nonchalance maar ook omdat ze het financieel moeilijk hebben. Misschien is het ook te
wijten aan het feit dat de facturen via mail worden gestuurd. Wanneer de ouders de factuur
op papier krijgen, is er een betere respons.
Sneeuwklassen: € 445 is niet het totaalbedrag van de sneeuwklassen; daarin zijn de
uitstappen die tijdens de sneeuwklassen worden gemaakt, niet inbegrepen. Deze kosten 40
euro bovenop de € 445.
Volgend schooljaar zullen de sneeuwklassen 450 euro (dus 5 euro meer) kosten en
daarbovenop nog de kosten voor de uitstappen.
LSC
Betreffende de prijzen voor de plattelandsklassen en sneeuwklassen: wie een kansenpas
heeft, betaalt ¼ van de prijs. Vanuit de dienst studietoelagen (via BLOSO) wordt de helft
bijgepast voor de plattelandsklassen (niet voor de sneeuwklassen).
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De sneeuwklassen van de LSC kosten iets meer dan van LSP, nl. € 460, omdat de extra skidag
erin verrekend zit.
BSE
Het document bevat een lijst van alle extra-murosactiviteiten van de kleuter- en van de
lagere school, die binnen de scherpere maximumfactuur vallen.
De schoolraad keurt de bijdrageregelingen en de jaarplanningen van de extra murosactiviteiten goed.

6. Voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement
In het reglement voor volgend schooljaar zijn de verlofdagen aangepast en de data m.b.t. de
inschrijvingen.
De verplichte taalscreening bij de eerste instap in het gewoon lager onderwijs is vanaf het
schooljaar 2016-2017 afgeschaft voor anderstalige nieuwkomers. Deze leerlingen krijgen in
elk geval een taaltraject dat aansluit bij hun beginsituatie en specifieke noden inzake de
onderwijstaal.
Er zijn geen andere wijzigingen in het schoolreglement van de lagere scholen.
Van overheidswege is er nog niets nieuws meegedeeld. De informatierondes, ‘Ronde van
Vlaanderen’, die zowel Katholiek Onderwijs Vlaanderen als het Ministerie van Onderwijs
organiseren, zullen pas plaatsvinden medio juni. Daar wordt normaal een aantal beslissingen
van de Vlaamse regering besproken.
De schoolraad keurt de wijzigingen aan het reglement goed.

7. Werking scholengemeenschappen UNIKA en samenwerking met CLB.
Het document van de LSP vermeldt de lijst van alle onderwerpen die aan bod komen binnen
Unika. Dhr. J. Ombelets overloopt deze onderwerpen.
Hij vermeldt hierbij dat de contacten met de schepen van onderwijs goed zijn. De schepen
kondigde i.v.m. het nieuwe mobiliteitsplan een aantal workshops aan en het aanleggen van
fietsstraten.
Situatie in de Sint-Kamielstraat: er zijn beugels en een waarschuwingsbord aangebracht.
Maar er is nog geen zebrapad getekend.
De samenwerking met het CLB verloopt goed.
Dhr. W. Bogaert stelt dat het CLB overvraagd is en de CLB-medewekers niet meer kunnen
nakomen wat ze beloofd hebben. Dit moet opgenomen worden in de vergadering voor het
vastleggen van de bijzondere bepalingen. Om de 3 jaar past het CLB haar bestaffing aan. Als
een school in leerlingenaantal stijgt, zou het CLB zich moeten aanpassen (voor zover dit
mogelijk is).
Elk jaar worden de bijzondere bepalingen geëvalueerd voor het medisch luik en het luik
leerlingenbegeleiding.

8. Actualia.
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- evaluatie infodagen en inschrijvingsbeleid
LSP
De infodag op 28 februari is vlot verlopen. Er waren meer dan 30 inschrijvingen. Er is nog
steeds veel interesse en er komen nog steeds nieuwe inschrijvingen binnen.
Er komen meer en meer leerlingen uit Teralfene, Hekelgem, Affligem naar de Pontstraat en
leerlingen stromen niet meer enkel in de 3de graad in, maar ook in de lagere leerjaren.
LSC
De infodag vond plaats op 22 mei. Er was heel veel volk maar het feest had wel te kampen
met slecht weer. Er zijn op dit ogenblik 100 nieuwe leerlingen ingeschreven. De klassen
hebben zo goed als de maximumcapaciteit bereikt. Meer leerlingen hoeft niet want dan
wordt het problematisch om alle leerlingen te laten eten, sporten, enz.
Er zijn 89 schoolverlaters, de zesdejaars. Uit de andere jaren zijn, en voor zover bekend, geen
schoolverlaters.
BSE
De school organiseert geen aparte infodag; alleen het schoolfeest volgende week zondag op
29 mei. Men gaat in team nadenken of men een infodag wil organiseren maar eigenlijk heeft
de school leerlingen genoeg. Het geheel moet werkbaar blijven en in deze gaat kwaliteit
sowieso boven kwantiteit.

- inschrijvingsbeleid en data voor 2017-2018
De voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel start op woensdag
1 februari. De inschrijvingen starten op zaterdag 11 maart. In Salem hadden we voorgesteld
om met de inschrijvingen te starten op zaterdag 18/03 maar de andere scholen wilden ons
daar niet in volgen.

- BOS: Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting
De BOS kwam reeds op de agenda van januari. Er werd sindsdien gestaag verder gewerkt. De
Raden van Bestuur van Levensvreugde en van de lagere scholen van Erpe, Hekelgem en
Herdersem en tekenden een engagementsverklaring om per 1 januari 2017 in te stappen in
de vzw van het Sint-Jozefscollege. De scholen heffen dan hun vzw op. De nieuwe vzw krijgt
een andere naam. In de praktijk gaan we iets vroeger van start: de leden van de RvB van de
andere vzw’s zullen vanaf 1 september aanwezig zijn op de vergaderingen van onze RvB als
waarnemer. We moeten ook bekijken hoe we de schoolraden zullen organiseren.
De scholen zullen ook vanaf 1/09 reeds een beroep doen op de pedagogisch begeleiding van
de sj-colleges. Achter de schermen wordt er al samengewerkt. Zo werd onze
begeleidingsdienst ingeschakeld in de voorbereiding van de onderwijsinspectie in Hekelgem.
De begeleidingsdienst van het bisdom werkt anders dan onze pedagogische begeleiders. De
begeleiders van het bisdom werken vraaggestuurd terwijl onze begeleiders als “vrienden in
de klas” komen.
Juridisch zal de nieuwe vzw in werking treden vanaf 1 januari 2017. Een aantal zaken kan
echter die fusie vertragen zoals bv. bodemattesten, notariële aktes, enz.
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- evaluatie collegefeesten, …
LSC op 22/05 : Het was een geslaagd schoolfeest, dat helaas werd geplaagd door veel regen.
LSP op 28/5 Was het nu 80, 90 of 2000?
BSE op 29/05: Rockfestival

- bouwdossiers
BSE:
De raamrenovatie loopt op haar laatste benen.
Sanitair BSE: het concept van ontwerp is afgewerkt. Het ligt ter studie bij de directeur.
LSC:
Groot dossier (gebouw B/C): Het akkoord van Agion is binnen. De aanbesteding kan
gepubliceerd worden. De verbouwing zal meer dan 4 miljoen euro kosten.
De raamrenovatie is achter de rug. Na de oplevering kunnen we het dossier van de turnzaal
laten goedkeuren.
LSP:
Speelplaats: Het concept van ontwerp is in het finale stadium.
Pontstraat 20: De laatste verkorte procedure is ingediend.
De Burcht: De dakrenovatie is bezig en zal klaar zijn bij de start van schooljaar 2016-2017.
Humaniora
Er is een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van wetenschapslokalen in de Klapstraat,
als onderdeel van een subsidieaanvraag.
Om vervroegde subsidie mogelijk te maken zijn er alternatieven als huursubsidie of publiekprivate samenwerking.
Het is onzeker of er op korte termijn iets kan gerealiseerd worden.
De KSA blijft voorlopig gehuisvest in de Klapstraat. Als daar een doorbraak is, engageert het
college zich om met de KSA aan tafel te zitten om op zoek te gaan naar een alternatieve
huisvesting. Even ruim en op dezelfde manier als nu zal dat niet kunnen. Vandaag moeten er
synergiën gecreëerd worden, bv. een school als onderdeel van een flatgebouw. De
speelplaats van die school wordt na de schooltijd een speelterrein voor de bewoners.

9. Vastleggen vergaderkalender 2016-2017
De vergaderingen zullen plaatsvinden op 26 september, 30 januari en 29 mei.

10. Varia
De oud-leerlingen van Reto ’55 komen regelmatig samen o.l.v. pater De la Marche. Vorig jaar
is Erik Buys, leraar godsdienst, met hen gaan spreken over het godsdienstonderwijs vandaag.
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Walter Lauwers (reto ’55) wil graag het standpunt weten van het college i.v.m. de katholieke
dialoogschool van Lieven Boeve. Dhr. De Rijck legt uit dat de bal aan het rollen is gegaan
door het initiatief van de lerarenopleiding aan de UCLeuven-Limburg om leraren roomskatholieke godsdienst te vormen naast leerkrachten joodse of protestantse of islamitische
godsdienst of boeddhistische levensbeschouwing. Door het interview in De Morgen is Lieven
Boeve in de verdediging gegaan terwijl het zijn bedoeling was om op de conferentie van
2 juni van Katholiek Onderwijs Vlaanderen het concept te lanceren van de katholieke
dialoogschool.
De katholiek dialoogschool realiseren we nu al: leerlingen van allerlei origine en
levensbeschouwing zijn welkom zolang ze maar ons project onderschrijven. Wie inschrijft,
verklaart zich akkoord met het schoolreglement én het opvoedingsproject.
Binnen Cebeco staat iedereen hierover op dezelfde lijn. Paul Yperman zei onlangs dat er in
Vlaanderen 2200 verschillende dialoogscholen zijn.
De voorzitter van de schoolraad zit vandaag zijn laatste vergadering voor.
Dhr. De Rijck dankt dhr. Mertens voor zijn jarenlange engagement. Als oud-leerling van het
college heeft hij een lange staat van dienst. Hij was lid en voorzitter van de ouderraad van de
LSP en lid en voorzitter van ouderraad van de humaniora. Hij is de bezieler geweest van het
praktische engagement van de ouderraad maar bood ook morele steun, was begripvol, had
een luisterend oor en vertolkte correct wat leeft bij de ouders en leerlingen.
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