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Mevr. A. Van der Bracht, dhr. S. Janssens
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De voorzitter verwelkomt de leden.
Vanaf september 2017 vergadert de schoolraad in een nieuwe samenstelling. De
onderliggende raden kiezen hun vertegenwoordigers voor de schoolraad. De leden van de
lokale gemeenschap worden gecoöpteerd. Mevr. L. De Loose, Dhr. W. De Baere, Dhr. E. Van
den Berghe stellen zich kandidaat. De schoolraad aanvaardt hun kandidatuur.
Dhr. Wim Peeters wordt gecoöpteerd als voorzitter van de schoolraad.
De nieuwe samenstelling wordt als bijlage bij het verslag toegevoegd.
1. Goedkeuring van het verslag dd. 30.01.2017 en opvolging
Betreffende punt 3 van het verslag: Aanvraag voor de oprichting van een kleuterschool. De
DPCC (Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie) gaf op 20 maart 2017 een negatief
advies voor de oprichting van een kleuterschool omwille van het zeer broze evenwicht
tussen de scholen van het Katholiek Onderwijs in Aalst. Volgens de DPCC werd de aanvraag
niet voorafgegaan door voldoende overleg.
Het Sint-Jozefscollege wil met alle centrumscholen in Aalst in gesprek gaan en daarbij
factoren als spreiding, stadsuitbreiding en capaciteit meenemen in de bespreking, om
vervolgens een nieuwe aanvraag in te dienen met het oog op de oprichting van een
kleuterschool op 1 september 2018.
De schoolraad herhaalt haar positief advies om deze aanvraag opnieuw in te dienen.
2. Vaststelling van het nascholingsbeleid 2016
LSC
Leerkrachten volgden vooral nascholing op het vlak van techniek en ICT . De school gaf
€ 1.444 meer uit aan deze nascholingen dan de voorziene toelagen. Daarbij komen nog eens
de verplaatsingsonkosten: € 250.
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LSP
De school organiseerde een teamgerichte nascholing rond ZILL. De individugericht
nascholingen betroffen vooral STEM en zorg. Tot STEM behoren thema’s binnen ICT en
techniek & wetenschappen.
De school gaf € 1.274 meer uit aan de nascholingen dan de voorziene toelagen, de
verplaatsingsonkosten niet meegerekend.
3. Organisatie van het schooljaar 2017-2018
- De lestijdenpakketten.
LSC
De school beschikt over 4 lestijden meer dan vorig schooljaar. LSC organiseert net als vorig
jaar 21 klassen. 5 leerkrachten werken geheel of gedeeltelijk in zorg met uren uit het
lestijdenpakket of met punten voor zorg of met de restpunten van de scholengemeenschap.
VRAAG: Waarom wordt zorg zowel in /36 als in /24 gegeven?
Logopedisten en psychologen zonder pedagogisch bekwaamheidsdiploma werken in /36.
Onderwijzers worden aangesteld in /24. Veelal hebben deze onderwijzers een bijkomende
kwalificatie; zij presteren eveneens 36 klokuren.
LSP
De school beschikt over 21 lestijden meer dan vorig schooljaar (vanaf 1 oktober, toen er
herteld is). Er gaan ook meer punten naar zorg, ICT en administratie. De school zal volgend
schooljaar 16 klassen tellen, één klas meer dan in 2016-2017.
Een klas oprichten kost 26 lestijden terwijl er maar 21 lestijden meer zijn dan vorig
schooljaar. Ook voor ICT en administratie zijn er meer punten in vergelijking met het huidige
schooljaar, evenals voor zorg.
LSP zal vragen om de sportzalen van de humaniora 4 uur te kunnen gebruiken; dit is 2 uur
meer dan in het huidige schooljaar.
BSE
De lagere school zal over 56 lestijden meer kunnen beschikken dan in 2016-2017, en de
kleuterschool over 16 lestijden meer. De school zal 4 klassen meer inrichten.
De kleuterschool zal in februari een 2 de peuterklas organiseren.
-

Vastlegging facultatieve vrije halve dagen en pedagogische studiedagen.

LSC
Vrije dag:

vrijdag 13 oktober 2017
maandag 30 april 2018 (voor dinsdag 1 mei)
Pedagogische studiedagen: woensdag en donderdag 11 en 12 oktober 2017
LSP
Vrije dag:

vrijdag 6 oktober 2017
maandag 30 april 2018 (voor dinsdag 1 mei)
Pedagogische studiedagen: woensdag 9 mei 2018 (voor Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart); de
datum van de tweede pedagogische studiedag is nog niet vastgelegd. (De tweede
pedagogische studiedag zal plaatsvinden op vrijdag 23 maart 2018, n.v.d.r.).
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BSE
Vrije dag:

maandag 4 december 2017
maandag 30 april 2018 (voor dinsdag 1 mei)
Pedagogische studiedagen: vrijdag 13 oktober 2017
woensdag 9 mei 2018 (voor Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart)
4. De jaarplanning van de extra muros-activiteiten
Elke lagere school deelt een document uit met de lijst van extra-murosactiviteiten voor alle
leerlingen van 1 tot 6.
De extra-murosactiviteiten in LSC en LSP lopen grotendeels parallel.
In LSP zijn er drie meerdaagse activiteiten: een sleep-in voor de leerlingen van het eerste
leerjaar, bosklassen voor het 3de leerjaar en sneeuwklassen voor het 6de leerjaar.
De school organiseert op de sportdag voor de 6dejaars een fietstocht. De kinderen zijn
minder fietsvaardig dan vroeger. Kinderen die in de stad wonen, komen doorgaans te voet
naar school.
De fietspools en het project ‘Klassen in beweging’ in schooljaar 2014-2015 kreeg wel een
goede respons; maar zijn dit schooljaar niet meer ingericht wegens een te beperkte
deelname.
In LSC zijn er twee meerdaagse activiteiten: plattelandsklassen voor het 3de leerjaar en
sneeuwklassen voor het 6de leerjaar.
In LSC krijgen de kinderen van het 3de leerjaar die niet goed genoeg fietsen, fietslessen
tijdens de middagspeeltijd voor ze op plattelandsklassen naar Woumen vertrekken. De
school maakt veel reclame rond de STRAP-dag.
VRAAG: Hoe gaat de school om met de kinderen uit kansarme families?
Leerlingen met een kansenpas betalen 1,5 euro voor een activiteit van een halve dag en 3
euro voor een activiteit van een volledige dag. Het is wel administratief een hele klus om dat
allemaal bij te houden. Ook voor meerdaagse uitstappen is er een tussenkomst via de
kansenpas en de school.
5. Bijdrageregeling en maximumfactuur voor de ouders schooljaar 2017-2018
De bijdrageregelingen worden uitgedeeld.
De maximumfactuur is opgetrokken van 420 naar 425 euro.
Op de kernvergadering is er afgesproken dat elke lagere school zelf een bijdrage voor de
ouderraad vraagt aan de ouders, enkel voor de oudste van het gezin op hun campus. Voor
Focus vragen we aan de ouders een bijdrage te betalen, maar alleen via de rekening van het
oudste kind binnen de vier scholen samen.
In LSC en LSP betalen de leerlingen van het 2de leerjaar 17 euro voor de zwemlessen. De
school betaalt zelf voor de leerlingen de eerste 20 zwemlessen (10 klokuren les) omdat een
leerling gemiddeld 10 uur zwemles nodig heeft om de eindterm voor zwemmen te halen.
Aangezien de leerlingen in de loop van het schooljaar 34 keer gaan zwemmen en alle andere
leerjaren 1 euro betalen per zwemsessie (34 euro per jaar) zou het logischer zijn dat de
leerlingen van het 2de leerjaar 14 euro moeten betalen (i.p.v. 17). De bijdrageregeling wordt
in die zin aangepast.
De bijdrageregelingen worden goedgekeurd.
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6. Voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement
De leden van de vergadering beschikken over een document dat de wijzigingen aan het
schoolreglement vermeldt.
De aanpassingen van het reglement betreffen de vermelding van de vzw IÑIGO, Ignatiaanse
scholen, de nieuwe leden van het schoolbestuur, afwezigheden mits toestemming van de
directeur, het al dan niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, de
klachtenregeling.
Er is geen reglementaire verplichting om als schoolbestuur een klachtenregeling te hebben,
het is enkel een tekstsuggestie van het KOV. De vergadering stelt voor om de
klachtenregeling niet op te nemen. In de praktijk, indien de ouders bij een klacht geen
voldoening krijgen bij het schoolbestuur en met hun klacht verder willen gaan, zal het
schoolbestuur hen steeds doorverwijzen naar de klachtencommissie van Katholiek
Onderwijs Vlaanderen.
De schoolraad keurt de wijzigingen goed.
7. Werking scholengemeenschap UNIKA en samenwerking met CLB.
Volgende punten kwamen aan bod in de loop van het tweede semester:
- Organisatie van de pedagogische studiedag van 10 maart 2017
- Leerlingenaantallen op 1 februari 2017: UNIKA telt 160 leerlingen meer (in kleuteren lager onderwijs samen)
- Bespreking van de beschikbare personeelsleden
- Verdeling van de stimuluspunten schooljaar 2017-18
- Korte vervangingen
- Evaluatie tijdelijke personeelsleden
- Actualia uit de Onderwijsraad en DCBaO
- ZILL, het nieuwe leerplan dat (ten vroegste) in voege treedt op 1 september 2018
- Vacantverklaringen
- CASS-vergaderingen: er komen minder CASS-vergaderingen omwille van het BOSverhaal. Een aantal vergaderingen wordt geschrapt en vervangen door
mededelingen.
Het CLB voert een aantal hervormingen door. Zij zullen werken met een onthaalteam per
school en verder meer gespecialiseerde trajectteams. De hervormingen binnen het CLB
passen in de ondersteuningsnetwerken die moeten van start gaan op 1 september 2017.
8. Actualia.
- evaluatie infodagen en inschrijvingsbeleid
LSC telt 95 nieuwe inschrijvingen voor volgend schooljaar. Er zijn nog enkele plaatsen vrij,
maar niet meer in alle leerjaren.
LSP telt 73 nieuwe inschrijvingen
- inschrijvingsbeleid en data voor 2018-2019
De voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel start op 1 februari
2018. De inschrijvingen met dubbele contingentering starten op 10 maart 2018.
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- BOS (Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting) – vzw IÑIGO,
Ignatiaanse scholen
In februari werd reeds beslist om een naamsverandering door te voeren. De nieuwe vzw
heet IÑIGO, Ignatiaanse scholen.
Op 24 maart hebben, in aanwezigheid van alle leden van de Algemene Vergadering en van
de 14 leden van de nieuwe Raad van Bestuur, de vzw’s van de nieuwe partnerscholen zich
ontbonden en zijn ze gefuseerd met de vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen.
Van elke partnerschool werden 1 à 2 bestuursleden afgevaardigd in de Raad van Bestuur van
de nieuwe vzw, niet als afgevaardigde van de partnerschool maar als volwaardig lid van de
nieuwe vzw. Nu worden de mandaten uitgeschreven voor wat er door de campussen zelf
wordt beslist en uitgevoerd en van wat er centraal wordt beslist.
De vzw telt ongeveer 500 personeelsleden en 3700 leerlingen.
- evaluatie collegefeesten, …
Het 50-jarig bestaan van LSC werd dit schooljaar uitgebreid gevierd met o.a. de musical
‘Koning van Katoren’. Alle leerlingen van de school werden bij de realisatie betrokken. De
3 verfilmingen zijn te bekijken op Youtube.
Op 11 juni organiseert LSP een aperitiefconcert, ‘Het feestbeest’, in de P. Taeymanszaal.
- bouwdossiers
Humaniora
- Renovatie kwartenrefter: Realistische start van de werken: september 2017.
Goedkeuring AGION nog te ontvangen.
- Nieuwe wetenschapslokalen, op basis van huursubsidies. Start van de werken nog in
2017.
- Gebouw ‘37: gevelrenovatie: we wachten op Minister-President G. Bourgeois. Dit
dossier is ingediend op 01.12.2014. De goedkeuring zou niet voor 2020 zijn.
- Internaat: fase 3: goedgekeurd door Minister-President G. Bourgeois. Opening
offertes 19.05.2017. Start uitvoering ten vroegste voorzien op 01.09.2017: ruwbouw
en trappen. Dit zal een impact hebben op de speelruimte.
- Dak sportzaal Stoofstraat: Deze opdracht is gegund. Start van de werken: zomer
2017.
BSE
-

Ramen fase 3: De opdracht is gegund en de werken zullen uitgevoerd worden in de
zomervakantie 2017.
Aankoop + afbraak Sint-Kamielstraat: Opmaak bouwaanvraag (sloopaanvraag) is
bezig.
Sanitair: De aannemer is gegund. De werken starten eind mei 2017.
Afdaken: Het definitief ontwerp is klaar. Het uitvoeringsdossier wordt uitgewerkt.
Realistische start werken: januari 2018. Goedkeuring AGION nog te ontvangen.
Dakwerken: Het definitief ontwerp is klaar. Het uitvoeringsdossier wordt uitgewerkt.
Realistische start werken: februari 2018. Aanvraag AGION ingediend.

LSC
-

Gebouw A, B, C: De gunning zal gebeuren in mei 2017. Start van de werken:
september 2017 of januari 2018.
Turnzaal: De opdracht is gegund. De werken zullen starten begin juni 2017.
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LSP
-

Pontstraat 20: Werken in uitvoering. Dit is de laatste fase. De tuinwerken worden
uitgevoerd bij de vernieuwing van de speelplaats.
Aankoop Pontstraat 22: De akte is verleden. Het huis moet geïntegreerd worden
binnen de lagere school.
Speelplaats: Het uitvoeringsdossier is ontvangen en besproken.
Uitbreiden turnzaal en refter: Het uitvoeringsdossier is opgestart.

VRAAG: Er is een tekort aan groen op de speelplaats van LSP. Zal de lagere school kunnen
gebruikmaken van de tuinen van het nieuw aangekochte huis? De ouders van de LSP stellen
voor om mee te helpen bij de tuinwerkzaamheden.
9. Vastleggen vergaderkalender 2017-2018
De vergaderingen van de schoolraad in schooljaar 2017-2018:
maandag 25 september
maandag 29 januari
maandag 28 mei
10. Varia
Geen
Volgende vergadering: maandag 25 september
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