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De voorzitter verwelkomt Mevr. I. Cherretté als nieuwe vertegenwoordiger van de ouders in de
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1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d. 26.09.2016.
In het verslag staat als vergaderdatum voor deze vergadering 31 januari 2017 i.p.v. 30 januari 2017.
2. Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting.
De bestuurlijke schaalvergroting zal binnenkort een feit zijn.
Na contacten met een aantal (lagere) scholen werd een intentieverklaring ondertekend met SintVincentiusschool Affligem, Sint-Martinusschool Erpe, VBS Herdersem, de basis- en secundaire school
voor buitengewoon onderwijs De Zonneroos en Levensvreugde. Deze samenwerking wordt dit
voorjaar notarieel genoteerd.
Sinds november 2016 zetelen de toekomstige bestuursleden, afgevaardigd vanuit de vzw's van de
nieuwe partnerscholen, als waarnemend lid in de Raad van Bestuur.
De volgende RvB (6 februari 2017) wordt voorafgegaan door een Bijzondere Algemene Vergadering in
de aanwezigheid van twee notarissen, de heren Henri Van Eeckhoudt voor het college en Nicolas
Moyersoen als lokaal notaris. Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt de aanstelling van de
nieuwe bestuursleden ter goedkeuring voorgelegd. Er is een duidelijke voorafgaande afspraak dat elk
bestuurslid het belang van de volledige vzw ter harte neemt (en niet enkel dat van zijn/haar vzw van
oorsprong). De leden werden gekozen op basis van hun competenties in o.a. het domein van
pedagogie, financiën, revisoraat … De nieuwe vzw krijgt ook een nieuwe naam.
De heren notarissen leggen op 6 februari 2017 een notariële ontwerpakte voor. Deze ontwerpakte zal,
na goedkeuring, definitief ondertekend worden op de Algemene Vergadering van 24 april 2017, de
datum waarop de integratie een feit wordt.
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Elk personeelslid zal een addendum bij de arbeidsovereenkomst ontvangen waarop de nieuwe vzw er
zich toe verbindt alle rechten en verplichtingen van de oude vzw's ten aanzien van het personeel over
te nemen. Op het vlak van de schoolwerking verandert er niets.
De voorzitter van de RvB voorziet in een rondgang op alle betrokken campussen waarbij de
verschillende geledingen duidelijk zullen geïnformeerd worden en zij de kans krijgen om vragen te
stellen. De ouders en leerlingen worden geïnformeerd via Focus, via brief, e-mail, smartschool. De
nieuwe vzw wordt ook bekendgemaakt via de website.
Ook AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten van het Ministerie van Onderwijs en Vorming) en
Katholieke Onderwijs Vlaanderen worden op de hoogte gebracht.
Vragen van de leden van de onderwijsraad:


Komt er meer samenwerking tussen de scholen?

De integratie van de verschillende scholen zal leiden tot nieuwe synergiën, o.a. op het vlak van
nascholingsinitiatieven door Cebeco of pedagogische studiedagen.
De scholen blijven deel uitmaken van de scholengemeenschappen waarvan ze nu deel uitmaken zoals
de Pajottenrand (Sint-Vincentiusschool), De Zevensprong (Sint-Martinusschool), Unika (SintJozefscollege en VBS Herdersem) zolang de overeenkomst met de respectieve
scholengemeenschappen loopt. Daarna worden de verschillende scholen samen één
scholengemeenschap. Vanaf die dag zullen reaffectaties niet meer binnen de verschillende
scholengemeenschappen gebeuren maar binnen de nieuwe vzw.


Vallen de nieuwe scholen ook onder Cebeco?

Inderdaad. Zo hebben de directeurs van de nieuwe partnerscholen reeds in oktober in Ludwigshafen
deelgenomen aan het internationaal congres voor directeurs van lagere scholen van jezuïetencolleges.


Hoeveel nieuwe schoolbesturen zullen er zijn in het vrij onderwijs in Aalst?

Het zullen er drie zijn. Eén schoolbestuur voor alle vrije scholen in Aalst zou onwerkbaar zijn. Twee
schoolbesturen zou een ongezonde situatie kunnen opleveren wanneer de schoolbesturen elkaar
zouden beconcurreren. ECOV en KOLVA hebben samen een intentieverklaring ondertekend en ook
tussen DVM Humaniora, SVI Gijzegem en SAI zijn er gesprekken.
M.b.t. het streefcijfer voor een schoolbestuur werden de afgelopen jaren verschillende cijfers
genoemd. Oorspronkelijk was er ook sprake van incentives maar daar wordt nu niet meer over
gesproken.
3. Aanvraag voor de oprichting van een kleuterschool.
Op 20 december 2016 vernamen de ouders van de kleutertuin ‘De Cocon’ in de Klapstraat dat de school
op 1 april 2017 zou sluiten. De Cocon is een wijkafdeling van basisschool ‘Het Park’ van het
Gemeenschapsonderwijs. Het Lyceum heeft deze ruimte nodig voor een uitbreiding van zijn afdeling
secundair onderwijs. De Cocon telt een 70-tal kleuters.
De ouders hebben aan het SJC de vraag gesteld om een kleuterschool op te richten. De leefbaarheid
van deze kleuterschool is bewezen; ze telde vorig schooljaar 72 kinderen. De kleuters zijn hoofdzakelijk
afkomstig uit het centrum van Aalst. Ouders kiezen hier niet zozeer voor het gemeenschapsonderwijs,
maar vooral voor het praktische aspect, de nabijheid en kleinschaligheid. De vraag aan het SJC drukt
hun genegenheid uit voor ons opvoedingsproject.
Voor LSP zou dit een herstructurering zijn van een lagere school naar een basisschool. Met de aankoop
van de panden Pontstraat 20 en 22 beschikt de school over voldoende ruimte om een kleuterschool
van een gelijkaardige omvang (1 klas per niveau + instapklas) op te richten. De Raad van Bestuur heeft
op 9 januari groen licht gegeven voor de oprichting van een kleuterafdeling binnen de LSP.
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Binnen Aalst zijn er heel wat stadsvernieuwingsprojecten. Op korte termijn zijn er meer dan 1000
nieuwe woningen gepland. Er is dus nood aan meer capaciteit binnen de scholen. Alle scholen samen
hebben een bezettingsgraad van 90%. Er zal binnen de kortste tijd een tekort ontstaan. Aalst heeft het
statuut van capaciteitsregio aangevraagd om middelen te krijgen voor capaciteitsprojecten.
De aanvraag tot herstructurering werd reeds besproken op de verschillende niveaus van participatie:
ouderraad van de LSP, ondernemingsraad en OCSG. De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie
(DPCC) neemt de uiteindelijke beslissing.
Vraag van de leden van de schoolraad:






Neemt het Sint-Jozefscollege de leerkrachten van ‘De Cocon’ over? - Nee. Er moeten nieuwe
kleuterleid(st)ers aangeworven worden. We zullen ten vroegste op 1 september 2017 van start
gaan.
Moeten de kleuters dan spelen op de speelplaats samen met de kinderen van de lagere
school? - Nee, achter de huizen Pontstraat 20 en 22 zijn er tuinen waar er speelruimte voor de
kinderen kan gemaakt worden.
Hoe staan de DvM hier tegenover? - De DvM vinden dit niet zo prettig. Nochtans hebben zij
nooit concurrentie ondervonden van ‘De Cocon’ en ze zitten op 90 % van hun capaciteit.

 De schoolraad geeft een positief advies voor de oprichting van een kleuterafdeling binnen de
Lagere school Pontstraat.
4. Inschrijvingsbeleid schooljaar 2017-2018 en capaciteitsbepaling.
LSP
LSP bepaalt de maximumcapaciteit per leerjaar. De school voorziet in 2017-2018 in de eerste drie
leerjaren telkens twee klassen, in het 4de en 5de leerjaar telkens drie klassen van 25 leerlingen. In het
6de leerjaar twee klassen van 25 leerlingen en één klas van 20 leerlingen.
M.b.t. de maximumcapaciteit voor indicatorleerlingen (kinderen met een schooltoelage of waarvan de
moeder geen diploma secundair onderwijs heeft): momenteel heeft LSP 27 % indicatorleerlingen
(vanaf hier ‘indlln’). De bedoeling is om elk jaar met 5 % op te schuiven naar het gemiddeld % indlln in
de Aalsterse scholen, dat op 39 % ligt. Voor 2017-2018 ligt de maximumcapaciteit voor indlln in LSP
dus op 32 %.

LSC
LSC bepaalt de maximumcapaciteit per leerjaar. De school voorziet in 2017-2018 in het 1ste en in het
4de en 5de leerjaar telkens drie klassen, in het 2de, 3de en 6de leerjaar telkens vier klassen van
25 leerlingen. In het 1ste leerjaar organiseert LSC slechts drie klassen om het leerlingenaantal te
beperken, want zo niet zal de school te kampen krijgen met plaatsgebrek.
M.b.t. de maximumcapaciteit voor indicatorleerlingen: momenteel heeft LSP 18 % indlln. Voor 20172018 is het streefpercentage 23%, dus + 5 %.
Er zijn 105 vrije plaatsen.

BSE
BSE bepaalt de maximumcapaciteit per klas. Volgend schooljaar kan de school tot 610 leerlingen tellen.
Kleuterschool: In de 2de kleuterklas is er geen enkele plaats meer vrij, in de derde zijn er nog 9 vrije
plaatsen.
3

Lagere school: De school voorziet in 2017-2018 in het 6de leerjaar voor het eerst twee klassen.
M.b.t. de maximumcapaciteit voor indicatorleerlingen: momenteel heeft BSE 50 % indlln. Voor 20172018 ligt de maximumcapaciteit voor indicatorleerlingen op 45 %. Het aantal indlln is dit schooljaar
met 11 % gestegen in vergelijking met vorig schooljaar.
5. Verslag van de werking van de scholengemeenschap UNIKA.
Op 10 maart houdt Unika zijn gemeenschappelijke pedagogische studiedag. De leerkrachten
vergaderen per kleuter- of leerjaar en bespreken onder leiding van een directielid zelf aangebrachte
onderwerpen uit het werkveld. Namiddag: voorstelling van Frederik Imbo.
Bespreking vragen van het LOP i.v.m. armoedebestrijding en kleuterparticipatie.
Het VCLB wil een ‘schoolfoto’ maken, wat veel werk betekent voor de scholen. Unika en VCLB konden
een compromis bereiken.
Het nieuwe leerplan ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven) kwam aan bod. Het is uitgesteld tot 1 september
2018.
De aanvraag van de oprichting van een kleuterafdeling binnen LSP werd besproken.
Bespreking van de leerlingenaantallen. Er is vooral een stijging in de centrumscholen. Zes scholen
hadden een positieve hertelling op 1 oktober 2016.
Bespreking vaste benoemingen op 1 oktober 2016.
Capaciteitsbepalingen voor 2017-2018.
Personeelaangelegenheden: wie is er wanneer nog beschikbaar?
6. Bouwdossiers: stand van zaken.
SJC
Gebouw ‘37: gevelrenovatie en Internaat fase 3: wachten op Minister-President G. Bourgeois. Het
dossier werd ingediend op 1 december 2014.
De Burcht: Op enkele details na zijn alle werken uitgevoerd.
Dak sportzaal Stoofstraat: Deze opdracht is gepubliceerd. De offertes worden ingediend tegen
17 februari 2017. Goedkeuring AGION nog te ontvangen.
Renovatie kwartenrefter: Definitief ontwerp klaar. Uitvoeringsdossier wordt uitgewerkt. Goedkeuring
AGION nog te ontvangen.
Nieuwe wetenschapslokalen: de aannemer heeft een gunstige bouwvergunning ontvangen. De RvB
heeft zich voor dit project kandidaat gesteld voor huursubsidie. We verwachten een antwoord in
februari 2017.
BSE
Sanitair: De opdracht werd gepubliceerd en offertes werden geopend op 1 december 2016. We
ontvingen geen enkele gunstige offerte. Goedkeuring AGION ontvangen.
Afdaken: Het definitief ontwerp is klaar. Het uitvoeringsdossier wordt uitgewerkt. Start van de werken
voorzien in juli 2017. Goedkeuring AGION nog te ontvangen.
Dakwerken: Het definitief ontwerp is klaar. Het uitvoeringsdossier wordt uitgewerkt. Start van de
werken voorzien in februari 2018. Aanvraag AGION nog in te dienen.
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LSC
Turnzaal: principieel goedgekeurd door AGION op 11 oktober 2016. De opdracht is gepubliceerd en de
offertes werden geopend op 06 december 2016. De ontvangen offertes werden nagekeken door
ontwerper. De gunning dient nog te gebeuren. Goedkeuring AGION reeds ontvangen.
Gebouw B – C: op 30 juni 2016 werd de opdracht gepubliceerd. Offertes werden geopend op
13 september 2016. Negen aannemers namen deel. Er loopt tussen twee aannemers een discussie
omtrent de gunningsbeslissing. We hebben en advocatenkantoor aangesproken om vertraging te
vermijden. Goedkeuring AGION reeds ontvangen.
LSP
Speelplaats: op 25 augustus 2016 werd de conceptnota van het studiebureau ontvangen. Het
uitvoeringsdossier zal tegen eind januari 2017 klaar zijn. Actualisatiedossier AGION nog in te dienen.
Pontstraat 20: Goedkeuring AGION ontvangen. De offertes werden geopend op 10 januari 2017 maar
we hebben geen enkele offerte ontvangen. Nieuwe publicatie en opening: 10 februari 2017.
Pontstraat 22: aankoop van het pand Pontstraat 22. Goedkeuring van AGION wordt verwacht in
februari 2017.
7. Actualia:
-

pedagogische studiedagen, nascholingen …

Op 10 maart vindt de pedagogische studiedag voor alle scholen van Unika plaats.
LSP
Schooleigen pedagogische studiedag op woensdag 24 mei (halve dag): Uiteenzetting over ZILL in SintNiklaas.
LSC
Tijdens de schooleigen pedagogische studiedag op 24 mei wordt er aan teambuilding gedaan.
BSE
Schooleigen pedagogische studiedag op 24 mei: Uiteenzetting over ZILL in Sint-Niklaas.
-

schoolprojecten (infodagen, collegefeesten, …)

LSP
De infodag vindt plaats op zondag 19 februari.
Krokustafel op 19 maart. De leerlingen bouwen een tentoonstelling op.
Het aperitiefconcert werd omwille van de vele activiteiten verplaatst van 7 mei naar 11 juni.

LSC
Het LSC viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan met een hele reeks activiteiten. Het orgelpunt is de musical
‘Koning van Katoren’ op 17 en 18 maart in Odisee. Men verwacht meer dan 2000 bezoekers.
Op 7 mei organiseert de ouderraad van LSC een stadswandeling. Er is een infostand met rondleidingen
op school.
Op 2 juni is er een kleuternamiddag. Leerlingen die ingeschreven zijn voor het eerste leerjaar komen
kennismaken met ons eerste leerjaar.

BSE
Het dynamoproject dat de school indiende - Cultuur ontmoet cultuur - is goedgekeurd.
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8. Nieuwe samenstelling schoolraden mei 2017. Vergaderingen per onderwijsniveau.
Dhr. Edmond D’Haens trekt zich terug uit de schoolraad. Dhr. D’Haens heeft een lange staat van dienst.
Hij was bestuurslid, revisor, voorzitter van de oud-leerlingenbond (nu ere-voorzitter), lid van de
schoolraad, steeds ten dienste van het college. Het college is hem daar heel dankbaar voor. Dhr.
D’Haens heeft aan Arie de Rijck gevraagd om de vergadering te groeten.
Mevr. L. De Loose, Dhr. W. De Baere, Dhr. E. Van den Berghe zijn bereid lid te blijven en zijn dus
kandidaat om de lokale gemeenschap te vertegenwoordigen in de schoolraad. De schoolraad
aanvaardt hun kandidatuur voor de nieuwe samenstelling in mei 2017. De onderliggende raden
(leerlingenraad, ouderraad, pedagogische raad) mandateren hun afvaardiging in de schoolraad. Voor
deze geledingen moeten er geen verkiezingen worden gehouden. De vertegenwoordigers van de
lokale gemeenschap worden gecoöpteerd.
Vraag: Wat na de oprichting van de nieuwe vzw?
Het participatiedecreet laat toe dat men per gemeente één schoolraad organiseert per
onderwijsniveau. De nieuwe partnerscholen houden een aparte schoolraad. Herdersem zou bij onze
schoolraad kunnen aansluiten omdat ze ook tot Aalst behoren, maar Herdersem houdt de vergadering
van al zijn raden op dezelfde avond. Zij zullen dus wellicht niet geïnteresseerd zijn.
9. Varia:
BSE
 problemen bij naschoolse opvang in BSE
De crèche en de opvang van de school stoppen allebei om 18.00 u. De ouders die hun kinderen in de
crèche later komen ophalen, betalen bij per begonnen kwartier. In de opvang vraagt men tot hier toe
niet om bij te betalen maar het personeel moet wel betaald worden. BSE zou in beide gevallen, crèche
en school, de ouders extra willen laten betalen.
Men merkt op dat wanneer ouders moeten betalen als ze hun kinderen na 18.00 u. komen afhalen, dit
ook als gevolg kan hebben dat de ouders niet meer geneigd zullen zijn zich te haasten om hun kinderen
op te halen. Ze zullen gewoon extra betalen. Dit zou ook met zich mee kunnen brengen dat in de
toekomst meer ouders hun kinderen later zullen komen afhalen.
De extra prijs zal op de bijdrageregeling voor 2017-2018 vermeld staan.
 Wat is het standpunt van de directie m.b.t. de modernisering van het onderwijs?
Het gesloten akkoord is eigenlijk een lege doos. Alles kan blijven bij het oude. In het oorspronkelijk
concept wilde men domeinscholen maken waar de beschotten tussen de onderwijsvormen zouden
verdwijnen.
Het enige wat voor ons zal veranderen is dat er in het tweede jaar slechts 7 lesuren naar de basisoptie
gaan i.p.v. 8 lesuren, zodat Grieks en Latijn samen op 7 uur zal moeten gegeven worden i.p.v. op 8 uur.
Biedt de hervorming perspectieven voor het college? We weten niet of we nieuwe richtingen zoals bv.
techniek-wetenschappen of industriële wetenschappen zullen kunnen organiseren.

Volgende vergadering van de schoolraad: 29 mei 2017
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