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1. Gewijzigde samenstelling van de schoolraden. Verwelkoming.
De nieuwe voorzitter van de schoolraad is dhr. Wim Peeters.

2. Goedkeuring van de verslagen van de vorige vergadering d.d. 23.05.2016.
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Recrutering in onze kleuterschool en lagere scholen.
De directeurs delen de documenten m.b.t. agendapunten 3 , 4 , 5 en 7 uit.
BSE
De school telt 208 kleuters en 248 lagere schoolkinderen, samen 456 kinderen. Er zijn 99 nieuwe
kinderen, 72 in de kleuterschool en 27 in de lagere school. Voor de kleuterschool volgen er nog
3 instapdagen.
In elk van de klassen zijn er nieuwe leerlingen. Na de derde kleuterklas hebben 23 kinderen de school
verlaten om voornamelijk naar LSP en LSC te gaan.
De leerlingen zijn voor de grote meerderheid afkomstig uit Aalst, 30 leerlingen komen uit
Erembodegem.
Er zijn in de lagere school 3 eerste leerjaren, in het tweede, derde, vierde en vijfde leerjaar zijn er
telkens 2 klassen, alleen in het zesde leerjaar is er slechts 1 klas.
Op 1 oktober is er een hertelling. De school kan extra uren organiseren omdat ze 35 leerlingen meer
telt dan op 1/02/2016.
LSP
De school telt 325 leerlingen.
Op 1 oktober is er een hertelling. De school telt 32 leerlingen meer dan op 1/02/2016.
Er zijn in het eerste, tweede, derde leerjaar telkens 2 klassen, in het vierde, vijfde en zesde leerjaar
telkens 3 klassen. Het grootste aantal leerlingen per klas is 25.
In alle klassen van 1 tot 6 zijn er nieuwe leerlingen, in totaal 110. In het 5de leerjaar is er het grootste
aantal nieuwe leerlingen: 23, wat overeenstemt met een volledige klas.
De nieuwe leerlingen zijn vooral afkomstig uit Aalst, Affligem en Erembodegem.
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LSC
De school telt 492 leerlingen, 14 meer dan op 1/02/2016. Er zal op 1 oktober een hertelling
gebeuren.
Vermeldenswaard: er zijn precies evenveel jongens als meisjes.
In alle jaren zijn er nieuwe leerlingen. Het overgrote deel van de leerlingen komen uit Aalst en in
mindere mate uit Erembodegem.
Er zijn in het eerste, tweede en vijfde leerjaar telkens 4 klassen, in het derde, vierde en zesde leerjaar
telkens 3. Voor alle klassen is er een maximumcapaciteit vastgelegd. Het grootste aantal leerling per
klas is 25, behalve in een van de vierde leerjaren waar er een 26ste leerling. Kinderen van eenzelfde
leefeenheid (in dit geval tweelingen) mag men niet weigeren.

4. De aanwending van het lestijdenpakket (lagere scholen en basisschool)
BSE
Naast de 23 leerkrachten voor 22 klassen (in kleuter- en lagere school samen), zijn er 3 leerkrachten
L.O. (waarvan één voor 3 lestijden) aan het werk, 5 leerkrachten voor zorg, 1 ICT-verantwoordelijke,
2 kinderverzorgsters (allebei deeltijds), 1 administratief medewerker en 1 adjunct-directeur.
LSP
Naast de zorgcoördinator zijn er nog twee zorgleerkrachten aan het werk. Een van deze leerkrachten
geeft ook halftijds ondersteuning voor wetenschappen en techniek. Er zijn twee administratief
medewerkers (beiden deeltijds).
LSC
Er zijn naast de klasleerkrachten 2 leerkrachten L.O., 5 zorgleerkrachten (niet allemaal voltijds),
1 beleidsondersteuner, 2 administratief medewerkers, een creajuf die telkens samen met de
klasleerkracht crea geeft aan de leerlingen.

5. De tewerkstelling.
BSE
Er werden 5 nieuwe personeelsleden aangeworven, waaronder drie leerkrachten voor zorg. Eén
leerkracht L.O. werd aangeworven via reaffectatie uit een andere school van de
scholengemeenschap voor 3 lestijden.
LSP
Er werden 3 nieuwe leerkrachten aangeworven.
LSC
Er werden 2 nieuwe leerkrachten aangeworven, waarvan één persoon deeltijds.

6. Ondertekening van aanwending en eventuele overdrachten.
De aanwending van het lestijdenpakket wordt goedgekeurd en ondertekend door de leden.

7. De inhoudelijke doelstellingen en prioriteiten voor het schooljaar 2016-2017.
Voor de 3 scholen behoort het nieuwe leerplankader (ZILL: Zin in leren , Zin in leven) tot de
prioriteiten voor dit schooljaar. In het nieuwe leerplankader dat momenteel wordt ontwikkeld, is er
geen leerplan meer per vak maar schetst men een kader met cultuurgebonden elementen (waartoe
de vakken behoren) en persoonsgebonden elementen. De bedoeling is om meer op maat van elke
leerling te werken.
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BSE
Andere prioriteiten zijn o.a. werken aan een positief gedreven team, functioneringsgesprekken,
groeilijnen en ervaringsgericht werken in de kleuterschool, taal op school en hygiëne.
LSP
Tot de prioriteiten behoren zorgbreed werken, de opvolging van functioneringsgesprekken en de
aandachtspunten van de doorlichting,
LSC
Onder het thema ‘Zorg op maat’ wil men o.a. focussen op leren leren, de vernieuwing van de Basofiche, de ontwikkeling van een zelfevaluatie instrument voor de kinderen bij hun rapport. De school
zet STEM in de verf door het organiseren van wetenschapsnamiddagen, het ontwikkelen van een
leerlijn techniek en wetenschappen, de samenwerking met Fablab, Technopolis en Odisee. Een
leerkracht neemt deel aan een vorming bij de ESA in Nederland.
De school viert haar 50-jarig bestaan met o.a. een bal, een feesteditie van het Winterfeest en op 17
en 18 maart een musical waaraan alle leerlingen zullen deelnemen en die wordt opgevoerd op de
campus van Odisee Aalst.
Behoren ook tot de prioriteiten: functioneringsgesprekken, hospiteren door leerkrachten bij elkaar.

8. De onderwijsactualiteit:
- De werking van de scholengemeenschap en de interne reaffectatiecommissie
Agendapunten van de scholengemeenschap UNIKA zijn:
- Oplijsten van de TADD-ers met het oog op de vaste benoemingen;
- Bespreking van de open plaatsen;
- Voorbereiding van de reaffectatiecommissie: eventueel moeten vastbenoemde leerkrachten
in een andere school tewerkgesteld worden om een voltijdse opdracht te krijgen;
- Verdeling van de punten voor zorg, ICT, administratief bediende, stimuluspunten.
In de aanloop van de nieuw te vormen scholengroepen staat de werking van de scholengemeenschap
op een laag pitje; er zijn geen grote initiatieven meer te verwachten.

- Enkele capita selecta
De bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting
De schoolgemeenschappen Unika en Salem lopen op hun laatste benen. In 2018 of ten laatste in
2020 zullen de scholengemeenschappen zichzelf opheffen.
Het college bereidt zich voor om in een fusie te treden met lagere scholen van Herdersem, Erpe,
Affligem en Levensvreugde en de BUSO-school van Levensvreugde.
Er moeten notariële en juridische aspecten geregeld worden: de vzw Sint-Jozefscollege zal opgaan in
een nieuw te stichten vzw: Ignatiaanse scholen Aalst (werknaam). Maar de naam van onze scholen
blijft bestaan: Sint-Jozefscollege.
De nieuwe vzw krijgt kracht van wet na de algemene vergaderingen van alle vzw’s; de algemene
vergaderingen vinden traditioneel plaats in de maanden april en mei 2017.

9. Bouwdossiers.
BSE
De raamrenovatie is zo goed als klaar. De oplevering moet nog gebeuren.
Het dossier voor de renovatie van het sanitair is ingediend voor goedkeuring door AGIOn.
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Het dossier voor het herstel van de goten en de bouw van afdaken wordt momenteel afgewerkt.
LSP
Pontstraat 20 zit in de finale fase. We wachten op groen licht van AGIOn.
LSP
Speelplaatsdossier: het finaal concept ligt voor ter goedkeuring.
LSC
Het dossier voor de renovatie van de vleugels B en C is goedgekeurd door AGIOn.
Negen aannemers hebben ingetekend op het aanbestedingsdossier. Deze dossiers worden nu
onderzocht door een studiebureau.
Voor de multifunctionele zaal (sportzaal) werd het dossier ingediend.
HUM
Het dak van De Burcht is zo goed als klaar maar is nog niet opgeleverd.
Het dossier voor de renovatie van de kwartenrefter is heropgestart. Het moet ten laatste op
30 november worden ingediend.
De studie voor de wetenschapscampus is afgewerkt. We hebben de bouwvergunning gekregen maar
de zoektocht naar subsidies gaat verder.
Voor het internaat en gebouw ’37 wachten we nog steeds op de handtekening van ministerpresident G. Bourgeois.

10. Verkeersveiligheid.
Op vraag van de LSC werd er aan de school een Kiss & Ride zone ingericht, “Zoen en Zoef”-zone
genaamd.
11. Varia.
De school is verplicht om de ouders te informeren over de samenstelling van de schoolraad. We
hoeven echter de contactgegevens van de leden niet te vermelden. In mei vorig schooljaar bleek dat
op de website van sommige scholen de leden van de schoolraad stonden vermeld met hun
telefoonnummer en adres. Op de website zullen we voortaan alleen de namen van de leden
vermelden, en alleen bij de voorzitter zijn vast telefoonnummer en e-mailadres.
De verslagen van de ouderraad worden op de website in het onderdeel van de ouderraad
gepubliceerd.
In april 2017 wordt de schoolraad opnieuw samengesteld. De lokale gemeenschap wordt, in
tegenstelling tot de drie andere geledingen, aangeduid d.m.v. coöptatie. De coöptatie gebeurt in de
eerste vergadering van volgend werkjaar.
Er is nog niet beslist of we in de nieuwe vzw de schoolraad op dezelfde manier zullen organiseren.

Volgende vergadering van de schoolraad: 31 januari 2017
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