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1.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d. 29.01.2018.

Het verslag wordt goedgekeurd.
2.

Nieuwe samenstelling schoolraad

De voorzitter verwelkomt Mevr. Haike Vekeman als directeur van Basisschool Eikstraat, voorheen
reeds directeur van de Kleuterschool Eikstraat. Dhr. Geert De Vuyst, voormalig directeur van de
Lagere school Eikstraat, is na de paasvakantie teruggekeerd naar zijn lerarenopdracht in de VBS SintAnna te Aalst.
We verwelkomen ook mevr. Eva Moereels als vertegenwoordiger van de ouders van de BSE. Zij zal
dhr. Somers opvolgen vanaf volgend schooljaar.
3. Vaststelling van het nascholingsbeleid 2017
De directeurs verdelen elk voor hun school een document met de evaluatie van de nascholing, het
lestijdenpakket voor 2018-2019 en de jaarplanning van de extra-muros-activiteiten.
Voor de drie scholen lagen de gevolgde nascholingen in het verlengde van het prioriteitenplan. De
nadruk lag op ZILL, zowel wat betreft de individugerichte als de teamgerichte nascholingen.
In LSP werd er verder vooral nascholing gevolgd rond leerlingenbegeleiding en zorg: yoga, faalangst.
De school ontving € 1321 aan toelagen voor nascholing en gaf € 1945 uit.
LSC ontving € 2077 aan toelagen voor nascholing en gaf € 6146 uit.
Voor BSE werden geen bedragen vermeld.

4. Kleuterschool in de Lagere School Pontstraat : stand van zaken
De aanvraag om een kleuterschool op te richten in de Pontstraat werd goedgekeurd na een positieve
uitspraak door de DPCC van Gent. De kleuterschool zal op 1 september 2018 van start gaan en wordt
gehuisvest in de huizen Pontstraat 22 en 24. De kleuters zullen eten in de polyvalente ruimte en
turnen in de kleine turnzaal. Op 03/09/18 starten 67 kleuters. De maximumcapaciteit van 80 zal
bereikt zijn op 03/06/2019.
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De kleuterschool gaat van start met 3 klassen; na de krokusvakantie wordt de peuterklas afgesplitst
van de eerste kleuterklas.

5. Organisatie van het schooljaar 2018-2019:
 De lestijdenpakketten.
De drie scholen zullen elk 2/24 inbrengen om een beroep te kunnen doen op pedagogische
ondersteuning voor de implementatie van ZILL.
LSP
Omdat LSP volgend schooljaar een ‘school in herstructurering’ zal zijn, telt het leerlingenaantal van
1 oktober 2018 (i.p.v. 1 februari 2018) om het lestijdenpakket te bepalen.
In de veronderstelling dat de lagere school opnieuw minstens 350 leerlingen zal tellen, zal de school
kunnen rekenen op 412 lestijden – evenveel als voor 2017-2018 - en de kleuterschool op 104
lestijden. Door het oprichten van een kleuterschool kan de school rekenen op meer punten ICT en
administratie; voor 2018-2019 zullen er nog geen extra punten zorg zijn.
LSC
LSC kan beschikken over 680 lestijden, 1 meer dan vorig schooljaar. Volgend schooljaar zullen er net
als dit schooljaar 21 klassen zijn.
BSE
BSE beschikt over 795 lestijden – 371 voor de kleuterschool, 424 voor de lagere school.
In de kleuterschool zijn er 11 kleuterklassen en 2 peuterklassen, in de lagere school 12 klassen. Er is
een overdracht van 11 lestijden van de lagere school naar de kleuterschool.


Vastlegging facultatieve vrije halve dagen en pedagogische studiedagen.

LSP
Vrije dagen: maandag 8 oktober 2018; vrijdag 1 februari 2019
Pedagogische studiedagen: vrijdag 23 november 2018; woensdag 29 mei 2019
LSC
Vrije dagen: maandag 1 oktober 2018; maandag 11 februari 2019
Pedagogische studiedagen: vrijdag 28 september 2018 (ZILL); woensdag 29 mei 2019
BSE
Vrije dagen: maandag 8 oktober 2018; maandag 11 februari 2019
Pedagogische studiedagen: vrijdag 5 oktober 2018; woensdag 29 mei 2019

5. De jaarplanning van de extra muros-activiteiten
LSP
De extra-muros-activiteiten zijn dezelfde als vorig schooljaar, met 3 meerdaagse activiteiten: een
sleep-in voor het eerste leerjaar, bosklassen voor het 3de en sneeuwklassen voor het 6de leerjaar.
LSC
De extra-muros-activiteiten zijn dezelfde als vorig schooljaar. Het 3de leerjaar gaat op
plattelandsklassen, het 6de leerjaar op sneeuwklassen.
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BSE
BSE organiseert twee meerdaagse activiteiten: polderklassen voor het derde leerjaar, bosklassen
voor het 6de leerjaar.
6. Bijdrageregeling en maximumfactuur voor de ouders schooljaar 2018-2019
LS
De bijdrageregeling is voor de drie lagere scholen identiek. De prijzen voor de opvang worden
verhoogd van € 0,27 per kwartier naar € 0,30 per kwartier. De laatste indexaanpassing voor de
opvang dateert van 5 jaar geleden.
De bijdrageregeling en de maximumfactuur worden goedgekeurd.

7. Aanpassing/uitbreiding huishoudelijk reglement : afspraken
beraadslaging bij noodwendigheid (zie aangehecht voorstel)

rond

schriftelijke

De voorzitter bezorgde iedereen volgende tekstsuggestie:
In geval van noodwendigheid kan de voorzitter van de schoolraad steeds voorstellen om schriftelijk
te beraadslagen i.p.v. een schoolraad in vergadering bij elkaar te roepen.
Een schriftelijke beraadslaging en stemming kunnen enkel per e-mail gebeuren. Deze gebeuren als
volgt : * Een voorstel van advies wordt 48 uur op voorhand verzonden naar alle leden van de
schoolraad. * De leden van de schoolraad kunnen per e-mail binnen de 48 uur hun reacties en
eventuele argumenten meedelen aan de andere leden van de schoolraad. * Na de afloop van de
termijn van 48 uur moeten de leden van de schoolraad hun voor- of tegenstem bij het ontwerp van
advies meedelen aan de voorzitter van de schoolraad. Indien een lid van de schoolraad geen voor- of
tegenstem doorstuurt binnen de 48 uur, wordt dit genoteerd als een ‘onthouding(-stem)’ voor dat
specifieke lid. * De voorzitter van de schoolraad deelt de uitslag van de stemming onverwijld per email mee aan de leden van de schoolraad * Er wordt een verslag opgemaakt van deze schriftelijke
beslissing die ter goedkeuring wordt voorgelegd op de eerstvolgende schoolraad.
Het advies van de schoolraad als gevolg van een schriftelijke beraadslaging is rechtsgeldig indien het
resultaat van de vraag om advies unaniem is.
Vraag: Indien er iemand niet reageert, dan is het advies niet unaniem?
Er moet een consensus zijn. Indien er een consensus is (via mail) dan is het advies unaniem, zo niet
moeten de leden rond de tafel gaan zitten.
We voegen eraan toe dat de e-mail aangetekend verzonden moet worden, nl. met een ontvangst- en
leesbevestiging.

8. Voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement
Volgende wijzigingen worden aangebracht:
- Een privacyverklaring conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt
opgenomen.
- Voorstelling van het WAN-team (het ondersteuningsnetwerk waarmee onze scholen
samenwerken).
- Het schoolbestuur: de vermelding dat ook de VBS Sint-Franciscus Burst-Erondegem deel
uitmaakt van de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen.
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De data m.b.t. de inschrijvingsprocedure voor 2019-2020. Deze zullen ingevuld worden zodra
ze zijn goedgekeurd door het LOP.
Voor leerlingen die geen getuigschrift lager onderwijs ontvangen, is er een getuigschrift dat
de doelen vermeldt die het kind heeft bereikt.
Een tekst m.b.t. beeld- en geluidsopnamen conform de AVG.
Voor LSP: Een artikel m.b.t. de kleuters: kleuters die de overstap maken naar het eerste
leerjaar zijn automatisch ingeschreven in de lagere school van LSP.

LSP zou er willen aan toevoegen dat leerlingen verplicht zijn om deel te nemen aan meerdaagse
extra-muros-activiteiten. 11% (9/85) van de leerlingen hebben dit schooljaar niet deelgenomen aan
de sneeuwklassen.
De school moet er alles aan doen opdat de leerlingen zouden kunnen deelnemen. Anderzijds kan de
school leerlingen niet verplichten. Dit kan dus niet opgenomen worden in het reglement.
BSE
De school wil haar schooluren wijzigen omwille van de te lange middagpauze.
Die zal nu slechts 1 uur duren (van 12.00 tot 13.00 u.) i.p.v. een middagpauze van 1.25 u. (van 11.50
u. tot 13.15 u.). Bijgevolg zullen de lessen starten om 8.40 u. en eindigen om 15.25 u.
De ouders werden daarover bevraagd. De ouders gingen akkoord op voorwaarde dat de duur van de
betalende opvang niet zou wijzigen.
De AVG heeft een aantal gevolgen voor het geven en publiceren van informatie. Een school kan de
resultaten van een leerling niet meer doorgeven aan zijn vroegere school, tenzij de leerling aangeeft
dat hij akkoord gaat. De school moet dus voor heel wat zaken vragen of de leerling akkoord gaat:
doorgeven van resultaten aan de vroegere school, foto’s publiceren waarop de leerling herkenbaar is
…
Een school krijgt haar outputgegevens van het departement onderwijs (met 2 jaar vertraging) maar
niet op naam, wel gegeneraliseerd (in % uitgedrukt).

9. Werking scholengemeenschap UNIKA en samenwerking met CLB.
De werking van de scholengemeenschap is uitdovend. Het contract loopt tot 2020.
De wetgever had voorzien dat men in september 2018 uit de scholengemeenschap zou kunnen
stappen maar men moet verder tot 2020.
De vorming van nieuwe scholengroepen is volop bezig.
Wat het CLB betreft, is het nog zoeken naar een vlotte samenwerking met het onthaal- en het
trajectteam.

10. Actualia.
 evaluatie infodagen en inschrijvingsbeleid
LSP: infodag op 4 maart 2018
Er was veel belangstelling, ook voor de kleuterschool.
Op de eerste dag van de inschrijvingen met dubbele contingentering (12 maart 2018) stonden de
ouders vanaf 5.00 u. ’s ochtends aan te schuiven om in te schrijven voor de kleuterschool.
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Er waren ook veel inschrijvingen voor het eerste leerjaar: 44. Dat is ongezien en vindt wellicht zijn
verklaring in het feit dat ouders met kinderen van kleuter- en lagere schoolleeftijd hen voortaan
samen naar dezelfde school kunnen brengen.
LSC
De infodag vond plaats op 27 mei. Er was veel volk. Er komt ook nog een kleuternamiddag op vrijdag
15 juni.
Er zijn 88 nieuwe inschrijvingen, waarvan 78 voor het eerste leerjaar.
In het 6de leerjaar vertrekken er 94 leerlingen, een recordaantal.
BSE
In BSE is er geen infodag. Het is echter elk jaar heel druk in de periode van de inschrijvingen. Daarom
zal BSE in de toekomst ook een infodag organiseren zodat de inschrijvingen reeds in het weekend
kunnen starten.


inschrijvingsbeleid en data voor 2018-2019

De data voor de voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeel, en de start van de
inschrijvingen moeten nog goedgekeurd worden door het LOP.


evaluatie collegefeesten, …

LSP
Het schoolfeest vond plaats op 25 en 26 mei in De Werf onder de titel: ‘LSP draait door’. De
leerlingen mochten kiezen welk talent ze wilden tonen. De zaal was tweemaal uitverkocht. Daarna
was er een foodmarket op de speelplaats van de lagere school.
Alles is prima verlopen.
LSC
De opendeurdag WIJ (VER)BOUWEN vond plaats op 27 mei jl. De aannemers hadden een kijkopening
gelaten in het deel dat gerenoveerd wordt zodat de ouders met eigen ogen de omvang van de
renovatiewerken konden zien.
BSE
Op zondag 3 juni vond ‘Eikstraat goes to Hollywood’ plaats.
 bouwdossiers
Humaniora
SJC 002 renovatie kwartenrefter
De offertes zijn ingediend en worden door de architect nagekeken. Start van de werken voorzien
eind juni 2018.
SJC 003 bouw wetenschapscampus
De werken zijn volop in uitvoering. Ingebruikname gebouw voorzien rond kerstvakantie 2018-2019.
SJC 004 renovatie schoolrestaurant
De ontwerper heeft een eerste ontwerp voorgelegd.
SJC 005 restauratie gevel gebouw 37
Wachten op goedkeuring Onroerend Erfgoed. Nota ter motivatie hoogdringendheid in opmaak.
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SJS 003 Interne renovatie sportzaal De Burcht
De ontwerper is bezig met verzamelen van informatie en het voorontwerp.
INT 002 restauratie internaatsgebouw – fase 3
De aannemer is gestart in de Paasvakantie. Uitvoeringstermijn 1 jaar.
INT 003 restauratie internaatsgebouw – fase 4
Het beheersplan ligt ter eerste lezing bij Onroerend Erfgoed.
LSP
LSP 004 vernieuwen speelplaats
Het project is door AGION goedgekeurd. Er dient een nieuwe omgevingsvergunning ingediend te
worden. De uitvoering schuift door naar 2019.
LSP 006 verbouwen refter en turnzaal
De ontwerper werkt het project uit. Uitvoering werken voorzien 2018-2019.
LSP 008 inrichten kleuterklassen – Pontstraat 22-24
Het uitvoeringsdossier is klaar en offertes zijn opgevraagd. Uitvoering fase 1 zomer 2018.
BSE
BSE 001 vernieuwen ramen
De 4de en laatste fase wordt in de zomervakantie 2018 uitgevoerd.
BSE 003 vernieuwen toiletten
Fase 1 is afgerond: sanitair in gebruik. Fase 2 zal afgerond zijn begin juni 2018.
BSE 004 afdaken en fietsenberging
De stedenbouwkundige aanvraag wordt binnenkort ingediend. Uitvoering werken voorzien 20182019.
BSE 005 renovatie daken en goten
De aannemer wordt aangesteld. Start van de werken eind juni 2018.
BSE 006 Renovatie blok B
De ontwerper is aangesteld en start het ontwerp op.
LSC
LSC 002 verbouwing/renovatie schoolgebouwen
De aannemer is aangesteld na rechtszaak. De leerlingen zijn verhuisd naar klascontainers. De werken
zijn opgestart en zullen 2 jaar duren (in 2 fasen).
LSC 003 bouw sportzaal fase 1
Zaal is opgeleverd en in gebruik.
LSC 004 afwerking sportzaal + bouw kleedkamers
De ontwerper heeft net een ontwerp voorgelegd. Uitvoering werken voorzien 2019.
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VRAAG: Hoe is het mogelijk dat de renovatie van het internaat zoveel tijd vraagt en de bouw van de
wetenschapscampus zo snel vordert?
Het internaatsgebouw is een beschermd monument waarbij we niet alleen de goedkeuring van
AGIOn maar ook van Erfgoed nodig hebben. Bovendien moet de renovatie omwille van de hoge
bedragen in fases worden opgedeeld (max. 2 miljoen euro per fase).
Minister Crevits heeft in 2016 huursubsidies voor schoolinfrastructuur mogelijk gemaakt. Het SintJozefscollege heeft meteen ingeschreven als pilootschool voor de bouw van de wetenschapscampus.
De bouwheer zet het gebouw en de school huurt het gebouw voor 18 jaar. AGIOn subsidieert de
huur voor 60%.


Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting

De vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen is sinds 7 mei 2018 uitgebreid met de VBS Sint-Franciscus van
Burst-Erondegem. Deze school behoorde tot de Crombeenscholen die dus een tak van hun vzw
afgesplitst en gefusioneerd hebben met IÑIGO, ignatiaanse scholen.
11. Vastleggen vergaderkalender 2018-2019
maandag 24/09/2018
maandag 28/01/2019
maandag 27/05/2019
telkens om 20.00 u.
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