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1.
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Mevr. L. De Loose, Dhr. W. De Baere, Dhr. E. Van den Berghe
Dhr. G. De Vuyst, Dhr. J. De Meerleer, Dhr. J. Ombelets
Mevr. K. De Vuyst
Dhr. A. De Rijck

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d. 25.09.2017.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Nieuwe samenstelling schoolraad

De voorzitter verwelkomt Dhr. Geert De Vuyst, de opvolger van dhr. W. Bogaert als directeur van de
Lagere school Eikstraat. Dhr. De Vuyst was voorheen leraar in de VBS Sint-Anna.

3.

Inschrijvingsbeleid schooljaar 2018-2019 en capaciteitsbepaling.

Op 1 februari start de voorrangsperiode voor de inschrijving van broers en zussen en voor kinderen
van personeel. Vanaf maandag 12 maart staan de inschrijvingen open voor iedereen. Gedurende 2
weken worden de leerlingen ingeschreven in twee contingenten: indicator- en nietindicatorleerlingen.
LSP bepaalt de maximumcapaciteit per leerjaar. De school voorziet in 2018-2019 in de eerste drie
leerjaren telkens twee klassen, in het 4de en 5de leerjaar telkens drie klassen van 25 leerlingen, In het
6de leerjaar drie 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 34 % indicatorleerlingen.
De bedoeling is om elk jaar met 5 % op te schuiven naar het gemiddeld percentage
indicatorleerlingen in de Aalsterse scholen, dat op 39 % ligt. Voor 2018-2019 ligt de
maximumcapaciteit voor indicatorleerlingen in LSP op 39 % (resp. 30 en 20 vrije plaatsen voor nietindicator en indicatorleerlingen). Er kunnen in totaal 129 leerlingen ingeschreven worden, en
maximum 8 OKAN-leerlingen.
LSC bepaalt de maximumcapaciteit per leerjaar. De school kan in 2018-2019 plaats geven aan 525
leerlingen, 21 klassen van 25 leerlingen. Vandaag zijn er 495 leerlingen. Rekening houdend met de
leerlingen van het 6de leerjaar, die de school zullen verlaten, is er plaats voor 100 nieuwe leerlingen.
M.b.t. de maximumcapaciteit voor indicatorleerlingen: momenteel heeft LSC 19 %
indicatorleerlingen. Voor 2018-2019 ligt de maximumcapaciteit voor indicatorleerlingen op 24 %.
BSE bepaalt de maximumcapaciteit per klas. Volgend schooljaar kan de school tot 644 leerlingen
tellen. In de kleuterschool is er plaats voor maximum 334 leerlingen. In de lagere school is er plaats
voor maximum 310 leerlingen.
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M.b.t. de maximumcapaciteit voor indicatorleerlingen: momenteel heeft BSE 49
indicatorleerlingen. Voor 2018-2019 ligt de maximumcapaciteit voor indicatorleerlingen op 44 %.

4.

%

Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting: stand van zaken

Tot de vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen behoren sinds vorig schooljaar, naast de humaniora en de drie
lagere scholen van het Sint-Jozefscollege, Sint-Vincentiusschool Affligem, Sint-Martinusschool Erpe,
VBS Herdersem, de basis- en secundaire school voor buitengewoon onderwijs De Zonneroos en
Levensvreugde.
Het bestuur werd enige tijd geleden gecontacteerd door het schoolbestuur van de SintFranciscusschool Burst-Erondegem omdat zij ook zouden willen aansluiten. De gesprekken lopen
goed. Beide schoolbesturen vinden elkaar inhoudelijk. Er zijn gesprekken over het personeel, over de
gebouwen; de boekhouding wordt door de revisor onderzocht.
Het schoolbestuur de Sint-Franciscusschool Burst-Erondegem zal via notariële akte worden
opgeheven en deel uitmaken van de vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen met inbreng van het actief en
passief.
VRAAG
Wat is het voordeel van een hoger aantal scholen (en leerlingen)?
Het opzet van de BOS is om te komen tot en optimaler bestuur, een grotere professionalisering.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zou van 800 schoolbesturen willen komen tot 150 schoolbesturen.
VRAAG: Vanaf welk aantal scholen wordt een bestuur optimaler?
Door een grotere achterban staat men sterker in de onderhandelingen over een aantal zaken, bv.
voor de schoolverzekering kan er gepoold worden, en bereiken we zo een besparing van 19.000 euro
per jaar.

5.

Aanvraag kleuterschool in de Lagere School Pontstraat: stand van zaken

In 2016-2017 heeft de vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen een aanvraag ingediend bij de DPCC van Gent.
De aanleiding: Eind 2016 vernamen de ouders van de kleutertuin ‘De Cocon’ in de Klapstraat dat de
school op 1 april 2017 zou sluiten. De Cocon was een wijkafdeling van basisschool ‘Het Park’ van het
Gemeenschapsonderwijs en telde een 70-tal kleuters. De ouders vroegen aan het Sint-Jozefscollege
om een kleuterschool op te richten. Na het verdwijnen van de Cocon hebben 80% van de ouders hun
kinderen ingeschreven in BSE.
De vzw diende vorig schooljaar de aanvraag laattijdig in. Deze stuitte op een njet vanwege de andere
schoolbesturen. De DPCC van Gent maande de vzw aan om bij een heraanvraag tijdig in overleg te
gaan met de andere schoolbesturen van Aalst. Begin juli zei de vzw aan de voorzitter van het Cass
(Comité van de Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap) dat de vzw
opnieuw een aanvraag wilde indienen en dat men graag het overleg wilde opstarten. Het Cass ging
akkoord en stelde voor om met een neutrale moderator te werken. De vzw stelde P. Deboutte van
KOV voor als neutrale moderator maar het Cass vond hem onvoldoende neutraal. Elke andere
persoon die werd voorgesteld, werd afgekeurd tot de voorzitter van het Cass -dhr. Moens voorstelde om zelf als neutrale moderator op te treden. De vergadering vond uiteindelijk plaats op
23 oktober zodat het Cass op 5 november een antwoord zou kunnen formuleren. Op die vergadering
waren slechts 2 schoolbesturen aanwezig (3 waren dus afwezig). Er vond nooit een volgende
vergadering plaats; in het verslag van deze vergadering stond te lezen: “Wegens de beperkte
aanwezigheid en de grondige uiteenzetting was er geen reden om nogmaals samen te komen.” Op
de vergadering met de DPCC in Gent op xxx zeiden de aanwezige vertegenwoordigers van de
schoolbesturen dan weer dat dit overleg in Aalst moest gebeuren … De vzw heeft er alles aan gedaan
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om het overleg te organiseren, maar geen van de schoolbesturen gunt het SJC de oprichting van een
kleuterschool. De beslissing van de DPCC volgt in de eerste week van februari.
De argumentatie van de vzw :
- de sluiting van de Cocon;
- de opportuniteit voor het katholiek onderwijs in Aalst om het aanbod uit te breiden;
- de demografische stijging in Aalst, een van de snelst groeiende steden in Vlaanderen;
- een sterke stadinbreiding in Aalst;
- een hoge concentratie van kleuters in het centrum (ook in Nieuwerkerken);
- In 17-18 werden in een aantal scholen samen 50 kleuters geweigerd: de Arend, de
Immerzeeldreef, Hekelgem. Er werd zelfs gekampeerd aan enkele scholen.

6.

Verslag van de werking van de scholengemeenschap Unika

De scholengemeenschap zit in een uitdoofscenario.
De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
- Leerlingenaantallen
In drie scholen werd herteld, m.n. de lagere scholen van het Sint-jozefscollege.
De capaciteitsbepalingen voor 2018-2019 werden vastgelegd.
- Personeelsaangelegenheden
Men besprak wie er in aanmerking komt voor een vaste benoeming.
- Het “ondersteuningsmodel” in voege sinds 1 september ll.
De opstart verliep moeizaam doordat het nieuwe systeem in een recordtempo werd doorgevoerd.
Het ondersteuningsnetwerk stelt experten te werk die de scholen komen ondersteunen.
- De inspectie start een nieuwe manier van inspecteren met meer nadruk op dialoog en
kwaliteitsontwikkeling door de school zelf. De lagere scholen van het KOV starten ten laatste op
1 september 2019 met het nieuwe leerplan ZILL (Zin in leven, zin in leren).
Er is een jaarlijks initiatief om het groepsgevoel binnen de scholengemeenschap te bevorderen: de
nieuwjaarsreceptie op 26 januari 2018 in SVI Gijzegem.
KOV had oorspronkelijk mogelijk gemaakt om in 2018 uit de scholengemeenschap te stappen Daar
heeft KOV nu de rem op gezet. Men kan niet uittreden voor 2020, aan het einde van het contract.
Sommige scholen moeten nog beginnen met een bestuurlijke schaalvergroting.
Naast de schoolbesturen met bijzondere kenmerken waarvoor incentives waren voorzien – daar is nu
geen sprake meer van – zijn er ook verenigingen van schoolbesturen mogelijk.

7.

Aanpassing huishoudelijk reglement (zie vorig verslag)

In de vorige vergadering opperde men dat men voor dringende zaken via e-mail een advies zou
kunnen geven.
Het voorstel tot tekstwijziging wordt voorgelezen door de voorzitter:
De voorzitter van de schoolraad (vanaf hier: SR) kan steeds voorstellen om schriftelijk te beraadslagen
indien de noodwendigheid dit vereist. In dat geval is het advies van de SR rechtsgeldig indien het
resultaat van vraag om advies unaniem is. Een schriftelijke beraadslaging en stemming zijn enkel
mogelijk per e-mail. Het voorstel van advies wordt 48 uur op voorhand per e-mail verzonden naar de
leden van de SR. De leden van de SR kunnen binnen de 48 u. hun eventuele argumenten meedelen
aan de andere leden van de SR als onderdeel van de beraadslaging. Na afloop van de termijn van 48
u. moeten de leden van de SR hun voor- of tegenstem bij het ontwerp van advies meedelen aan de
voorzitter van de SR. De voorzitter van de SR deelt de uitslag van de stemming onverwijld per e-mail
mee aan de leden van de SR. Er wordt een verslag opgemaakt van deze schriftelijke beslissing die ter
goedkeuring wordt voorgelegd op de eerstvolgende SR.
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Wim Peeters bezorgt de tekst via mail. Men kan hierop repliceren. In de volgende SR beslissen we
over de tekst.
Men suggereert om in de tekst toe te voegen hoe men “niet reageren op de mail” moet
interpreteren, als ik ga akkoord of als een onthouding.

8.

Bouwdossiers: stand van zaken.

Humaniora
Renovatie kwartenrefter
De opdracht wordt eerstdaags gepubliceerd. Start van de werken voorzien lente 2018. Duur: tot de
grote vakantie.
Bouw wetenschapscampus
De werken in de kelder zijn volop in uitvoering. Er wordt een fietsenstalling gebouwd voor 350
fietsen. Ingebruikname gebouw voorzien rond kerstverlof 2018-2019.
Niet alle wetenschapsklassen verdwijnen uit gebouw ’37. De biologieklassen blijven, de
wetenschapsklassen en het fysicalokaal worden gewone klassen. Het chemielokaal krijgt een andere
bestemming als wetenschapslokaal.
De fietsenstalling zal misschien voor de afwerking van de wetenschapscampus in gebruik kunnen
genomen worden, maar dat is niet zeker.
Renovatie schoolrestaurant
De ontwerper is aangesteld en start het ontwerp op.
Interne renovatie sportzaal De Burcht
De ontwerper is aangesteld en start het ontwerp op.
Restauratie internaatscholengemeenschapebouw – fase 3 (vloerplaat en trappen)
De aannemer is aangesteld. Start van de werken is voorzien eind februari 2017. De werken zullen
ongeveer een jaar duren.
Restauratie internaatsgebouw – fase 4 (vernieuwing dak)
Het dossier is opgestart met de aanstelling van een architect voor de opmaak van een beheersplan.
In het beheersplan wordt de visie neergeschreven op wat men in de volgende 20 jaar met dit
gebouw zal doen. Het opstellen van een beheersplan wordt gesubsidieerd.
LSP
Vernieuwen speelplaats
Het project is door AGION goedgekeurd. Start werken voorzien zomer 2018.
Verbouwen refter en turnzaal
De ontwerper werkt het project uit. Uitvoering werken voorzien 2018-2019.
BSE
Vernieuwen ramen
De werken fase 3 zijn afgerond en opgeleverd. Mogelijk nog 4de en laatste fase.
Vernieuwen toiletten
Fase 1 is afgerond: sanitair in gebruik. Start fase 2 vorige week
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Afdaken en fietsenberging samen met de afbraak van het huis in de Sint-Kamielstraat om zo een
brede ingang te maken
De stedenbouwkundige aanvraag wordt binnenkort ingediend. Uitvoering werken voorzien 20182019.
Renovatie daken en goten
Het dossier is aanbestedingsklaar. Start van de werken voorzien Paasvakantie 2018.
Renovatie blok B
De ontwerper is aangesteld en start het ontwerp op.
LSC
Verbouwing/renovatie schoolgebouwen
Er is een rechtszaak lopende m.b.t. de aanstelling van de aannemer. De aannemer die een klacht
heeft ingediend, heeft die zaak in kortgeding verloren. Start werken voorzien na krokusverlof.
Bouw sportzaal fase 1
Zaal is opgeleverd en de laatste afwerkingen worden uitgevoerd.
Afwerking sportzaal + bouw kleedkamers
De ontwerper werkt het dossier uit. Uitvoering werken voorzien 2018-2019.

10. Actualia:
- leerlingenaantallen: verschuivingen
- tewerkstelling: wijzigingen (verleden en toekomst)
- pedagogische studiedagen, nascholingen …
- schoolprojecten (infodagen, collegefeesten, …)
LSP
De school telt 350 leerlingen.
Pedagogische studiedag op 24/03: muzoproject, Nederlands (begrijpend lezen) + wiskunde ( nieuwe
methode)
Pedagogische studiedag op 9/05: godsdienst
Infodag op 4/03
Schoolfeest op 25-26/05: optreden in de Werf en festival op de speelplaats
BSE
De kleuterschool telt 259 leerlingen, de lagere school 267.
Op 1 februari is er een hertelling van het aantal kleuters.
De pedagogische studiedag is vervangen door een personeelsvergadering met L. De Luyck.
Op 2/06 is schoolfeest georganiseerd door de lagere school.
LSC
De school telt 495 leerlingen.
De pedagogische studiedag vond plaats op 11 en 12 oktober in Drongen, en handelde over Zill en
zelfevaluatie
De opendeurdag op 27 mei 2018 heeft als thema bouwen.
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11. Varia
De stad Aalst wil de schoolomgeving herinrichten. De dienst mobiliteit van de stad vraagt feedback
aan de ouderraden van de scholen.
Lieve Vijverman heeft de plannen toegelicht in LPS en HUM. Men wil uniforme schoolomgevingen in
heel Aalst tegen oktober 2018. De straat wordt ter hoogte van de schoolingang groen geschilderd en
er komen blauwe beugels.
Men stelt voor om de Pontstraat verkeersarm of verkeersvrij te maken vanaf de Volderstraat. Daarbij
verbreedt men de voetpaden. Een slagboom met gemachtigde opzichters sluit de toegang tot de
Pontstraat af tussen 8.00 u. en 9.00 u.
In de Pontstraat, van het kruispunt met de Anna Snelstraat tot de Houtmarkt, zouden er
fietssuggestiestroken komen. De fietssuggestiestrook die de Anna Snelstraat kruist, zou op een
verhoging komen.
Mevr. Vijverman zal na haar bezoek aan DvM feedback geven.

Volgende vergadering: maandag 28 mei 2018
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