Verslag schoolraad Sint-Victor Kleuter- en Lager Onderwijs
Juni 2019
1. Goedkeuring en opvolging verslag oktober 2019
Verslag wordt goedgekeurd

2. Mieke Deknop directie Beersel sinds 1 januari 2019
Mieke De Knop is vanaf 1 janauari 2019 aangesteld als nieuwe directrice van Sint-Victor
Beersel. Mieke was kleuterleidster in de school.

3. Guido Sterck gaat op pensioen op 31/08/2019
Guido Sterckx gaat op 31 augustus 2019 met pensioen. Hij wordt als coördinerend directeur
niet vervangen. Zijn taken werden verdeeld onder de verschillende directies van de
scholengemeenschap. Annie Lauwereins zal de administratieve zaken opvolgen.

4. Leerlingenaantallen 1 februari 2019
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5. Schoolreglement
Er zijn geen wijzigingen in het schoolreglement buiten de wettelijke aanpassingen.
Een overzicht van deze aanpassingen werd doorgestuurd naar de leden.
Alle leden gingen akkoord met de aanpassingen.

6. Aanvraag BuLO type 9
Aangezien de vorige aanvraag werd afgewezen, wil het schoolteam en schoolbestuur van
Sint-Victor Bulo een nieuwe aanvraag indienen.

Extra info:
De BuLO-afdeling van Sint-Victor heeft een aanvraag ingediend tot oprichting van buitengewoon
basisonderwijs type 9 naast het huidige aanbod, type basisaanbod, en dit zowel op
kleuterniveau als lagere schoolniveau.
De huidige werking vormt al een degelijke basis voor deze kinderen. Bovendien wordt al
meerdere jaren volop ingezet op hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze 2 pijlers
zijn ook fundamenteel voor de begeleiding van kinderen met autisme.
Het voltallige team staat volledig achter deze aanvraag en professionaliseert zich verder, ook
specifiek naar autisme toe en dat in samenwerking met Autisme Centraal.
Ter voorbereiding van deze aanvraag werd een omgevingsanalyse uitgevoerd.
In onze regio zijn er tot op heden geen scholen voor kinderen met autisme. De dichtstbijzijnde
school voor type 9-onderwijs, het Koninklijk Instituut Woluwe, bevindt zich ten oosten van
Brussel op zo’n 16 km afstand. De gekende verkeersellende in en rond Brussel zorgt ervoor dat
kinderen met ASS, wonende in de omgeving van groot-Beersel, dagelijks heel lang onderweg zijn
om gepast onderwijs te krijgen, wat, zeker voor deze kinderen, een zware bijkomende
ongunstige factor is.
De tweede type 9-school, Sint-Franciscus BuBaO te Eizeringen, bevindt zich op nog verdere
afstand, nl. 25 km.
Voor beide hogergenoemde scholen zal de oprichting van type-9 onderwijs in onze school
weinig tot geen weerslag hebben op hun leerlingenaantal.
Met de nabijgelegen scholen voor buitengewoon lager en secundair onderwijs Don Bosco Halle
werd overlegd en werd de aanvraag van BuLO Alsemberg besproken.
Het VCLB Halle bevestigt de noodzaak van een type-9 school binnen onze regio. Vooral kleuters
met ASS blijven vaak in de kou staan. Daarnaast bevestigde het LOP Halle-Beersel-Sint-PietersLeeuw dat er ook binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsgebrek is voor kinderen met
ASS. Door de oprichting van type 9-onderwijs in onze school zouden kinderen, wonende ten
zuiden van Brussel, gemakkelijker gepast onderwijs in eigen streek kunnen krijgen.
De aanwezigen van de schoolraad zijn het volmondig eens dat leerlingen voor wie type 9
onderwijs aangewezen is in onze regio absoluut baat zouden hebben met het aanbod in SV
Alsemberg.
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