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SCHOLENGROEP RIVIERENLAND

Rupelstreek, klein – brabant, vaartland,  
Raad van Bestuur 

RVB 2003 09 09 (104 - 124) beslissing 
  
Raad van Bestuur vergadering van 9 september 2003  
AANWEZIG: 
effectieve leden:  De Bruyn Dirk, Franssens Florent, Hermans Gustaaf, Lefeber Dirk, Lippens  
   Lucie, Roels Jo, Smet Staf, Van de Venne Marc, Van Hileghem Luc 
Deskundige leden:  De Wit Chris, Engels Eric, Pollmann Dago, Van de Vondel Patrick 
met raadgevende stem: Van Gasse Luc  
Administratie:   Callaert Miriam,  Windey Jean Pierre 
 
 

 

 cod  
RVB 2003 104 2003 104 Kennisname notulen college van directeurs dd 2003 – 09 – 04 
RVB 2003 105 2003 105 Goedkeuring notulen raad van bestuur dd 2003 – 06 - 10 
RVB 2003 106  2003 106 Kennisname notulen tussenonderhandelingscomité dd 2003 – 06 - 30 
RVB 2003 107  2003 107 Personeelsbeleid: Ondersteunend personeel, zorgverbreding, ICT, 

bijkomende uren secundair,… 
RVB 2003 108  2003 108 Personeelsbeleid: Vacant verklaringen basisonderwijs 
RVB 2003 109 2003 109  Personeelsbeleid: Vacant verklaringen bevorderingsambten 
RVB 2003 110  2003 110 Personeelsbeleid: Personeelsbewegingen: procedure aanstelling di-

recteur wnd bsgo Hoeksteen 
RVB 2003 111  2003 111 Personeelsbeleid: procedure personeelsbewegingen 
RVB 2003 112 2003 112 Algemeen beleid: Inschrijvings- en doorverwijzingsbeleid 
RVB 2003 113 2003 113 Algemeen beleid: Leerlingencijfers 1 september 2003 
RVB 2003 114 2003 114 Algemeen beleid:Nieuwsbrief scholengroep Rivierenland 
RVB 2003 115 2003 115 Algemeen beleid: Communicatie tussen scholen en scholengroep 
RVB 2003 116 2003 116 Algemeen beleid: Sportcomplex: huishoudelijk reglement zwembad 
RVB 2003 117 2003 117 Algemeen beleid: Werking schoolraden 
RVB 2003 118 2003 118 Financieel beleid: jaarrekening 2002: brief afgevaardigd bestuurder 
RVB 2003 119 2003 119 Financieel beleid: Vaststellen van de betrekkingen waaraan het voor-

deel van kosteloze inwoning verbonden is. 
RVB 2003 120  2003 120 Financieel beleid: Procedure magazijn- en voorraadbeheer 
RVB 2003 121  2003 121 Infrastructuur: buffer dringende en onvoorziene werken: bekrachtiging 

beslissing algemeen directeur 
RVB 2003 122 2003 122 Infrastructuur: KIW: spoedprocedure KTA NIEL 
RVB 2003 123 2003 123 Infrastructuur: buffer meubilair: projecten bsgo HIMO 
RVB 2003 124  2003 124 ICT: buffer ICT-werking 
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RVB 2003 104 Kennisname notulen college van directeurs dd 2003 – 09 – 04 
 
De raad van bestuur neemt kennis van: 
 
1. De notulen van de vergadering CoD dd 2003 – 09 – 04  
 
RVB 2003 105 Goedkeuring notulen raad van bestuur dd 2003 – 06 - 10 
 
Beslissing:  
 
De raad van bestuur beslist: 
1.de notulen raad van bestuur dd 2003 – 06 – 10 goed te keuren. 
 
RVB 2003 106 Kennisname notulen tussenonderhandelingscomité dd 2003-06-30 
 
Beslissing: 
 
De raad van bestuur beslist: 
1. Kennis te nemen van de notulen van het tussenonderhandelingscomité van  dd 2003 – 06 – 30. 
 
RVB 2003 107 Ondersteunend personeel, zorgverbreding, ICT, bijkomende uren se-

cundair,… 
 
Beslissing:  
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. Kennis te nemen van de verdeling van de verschillende puntenenveloppes over de verschil-
lende scholen. 

 
2. De verloning van de preventieadviseur niveau 2 (1/2 ambt – niveau HOKT) wordt ten laste 

genomen van de scholengroep. 
 
3. De Algemeen Directeur wordt belast met de verdere concrete uitwerking; 

 
RVB 2003 108 Vacant verklaringen basisonderwijs 

Beslissing:  

De Raad van Bestuur beslist: 
1. De lijst met vacant te verklaren betrekkingen ondersteunend personeel basisonderwijs wordt 

goedgekeurd; 
2. Deze beslissing zal aan de basiscomités van de scholen en het tussenonderhandelingsco-

mité van de scholengroep worden voorgelegd. 
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RVB 2003 109 Vacant verklaringen bevorderingsambten 
 

Beslissing: 
 

De Raad van Bestuur beslist volgende bevorderingsambten vacant te verklaren voor toelating tot 
de proeftijd met ingang van 1 juli 2004: 

 
1. Directeur BSGO – De tovertuin en Klim Op Willebroek 
2. Directeur BSGO Blokkendoos Aartselaar 
3. Directeur KTA – Willebroek 

 
COD 2003 110 Procedure aanstelling directeur wnd bsgo Hoeksteen 
 
Beslissing: 
 
De raad van bestuur neemt kennis van deze procedure. 

 
RVB 2003 111 Personeelsbeleid: procedure personeelsbewegingen 
 
Beslissing: 
Uitgesteld 
 
RVB 2003 112 Inschrijvings- en doorverwijzingsbeleid 
 
Beslissing: 
Uitgesteld 
 
RVB 2003 113 Leerlingencijfers op 5 september 2003 – in bijlage 
 
Beslissing: 
 
De Raad van Bestuur: 
 

1. Kennis te nemen van de leerlingencijfers. 
 

RVB 2003 114 Nieuwsbrief scholengroep Rivierenland 
 
Beslissing:  
 
De Raad van Bestuur beslist:  
 

1. Een periodieke nieuwsbrief te publiceren. 
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RVB 2003 115 Communicatie tussen scholen en scholengroep (1) 

 
Beslissing : 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. De elektronische communicatie tussen de scholengroep en de scholen zal in de toekomst 
verlopen via volgende e-mailadressen: 

 
school@rago.be 
dir.school@rago.be 
fin.school@rago.be 
admin.school@rago.be 
 
sgr6@rago.be 
aldi.sgr6@rago.be 
sec.aldi.sgr6@rago.be 
fin.sgr6@rago.be 
pers.sgr6@rago.be 
infra.sgr6@rago.be 
ict.sgr6@rago.be 
 

2. De ICT-cel zal de nodige acties ondernemen om deze beslissing zo spoedig mogelijk opera-
tioneel te maken.  

 
3. Via Aldi Informeert zal de scholengroep het organogram van de scholengroep overmaken 

aan de scholen 
 

RVB 2003 116 Sportcomplex: huishoudelijk reglement zwembad 
 
Beslissing :  
 
De Raad van Bestuur beslist :  
 

1. De onderrichtingen gebruik zwembad worden goedgekeurd. 
2. De directies zullen aan de betrokken personeelsleden elk schooljaar de beslissing RVB 

2002 147 voorleggen. 
 

RVB 2003 117 Werking schoolraden 
 
Beslissing:  
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. Kennis te nemen van de brief van dhr. Peter Steenhaut, afgevaardigd bestuurder van het 
gemeenschapsonderwijs; 
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2. De directies zullen deze nota overmaken aan de schoolraden; 
3. Een nota over minimale adviesafspraken op niveau van de school en de scholengroep zal 

opgesteld worden gedurende dit kalenderjaar. 
 
RVB 2003 118 Financieel beleid: jaarrekening 2002 
 
Beslissing: 
  
De Raad van Bestuur beslist : 
 

1. kennis te nemen van de brief van Dhr. Peter Steenhaut betreffende het resultaat van de 
jaarrekening 2002. 

 
RVB 2003 119  Financieel beleid: Vaststellen van de betrekkingen waaraan het voor-

deel van kosteloze inwoning verbonden is. 
 
Beslissing: 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 
1. De scholengroep beslist per internaat, rekening houdend met de lokale situatie, of de beheerder al dan 
niet verplicht is een woning op het domein van het internaat of in de onmiddellijke omgeving ervan te be-
trekken, en definieert wat verstaan wordt onder “onmiddellijke omgeving”. 
Deze beslissingen worden genomen na onderhandeling in het bevoegde onderhandelingscomité en worden 
vastgelegd in de functiebeschrijving van de beheerder van het internaat in kwestie. 
 

2. Op het moment dat er een vacature voor de functie van internaatbeheerder ontstaat, worden de bepalin-
gen uit de functiebeschrijving met betrekking tot de woonstverplichting opgenomen in de oproep tot kandi-
daatstelling. 
Indien de scholengroep de verplichting oplegt om een woning op het domein van het internaat of in de on-
middellijke omgeving ervan te betrekken, dan maakt dit één van de selectiecriteria uit  
voor de beoordeling van de kandidaten. 
 
3. Indien de scholengroep de woonstverplichting oplegt, zorgt hij voor kosteloze huisvesting, op één van de 
in dit artikel beschreven wijzen. 
 
3.1 Indien de scholengroep beschikt over een geschikte en beschikbare woning op het domein, dan is de 
beheerder verplicht deze te betrekken. 
 
Fiscaal geniet de beheerder hiermee een voordeel van alle aard, waarvan de waarde wordt bepaald op 10 
% van het rekenkundig gemiddelde tussen het minimum en het maximum bruto salaris van zijn salaris-
schaal. 
 
De kosten betreffende gebruik van nutsvoorzieningen zijn ten laste van de beheerder.  
Wanneer de ter beschikking gestelde woning op de nutsvoorzieninginstallaties van de scholengroep is aan-
gesloten, zonder tussenteller, zal de beheerder maandelijks een bedrag aan de scholengroep betalen dat 
wordt bepaald op 3 % van het rekenkundig gemiddelde tussen het minimum en het maximum bruto salaris 
van zijn geïndexeerde salarisschaal. 
 
3.2 Indien de scholengroep niet beschikt over een geschikte en beschikbare woning op het domein en de 
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beheerder beschikt niet over een woning in de onmiddellijke omgeving van het internaat, dan stelt de scho-
lengroep een woning in de onmiddellijke omgeving van het internaat ter beschikking van de beheerder. 
 
Fiscaal geniet de beheerder hiermee een voordeel van alle aard, waarvan de waarde wordt bepaald op 10 
% van het rekenkundig gemiddelde tussen het minimum en het maximum bruto salaris van zijn salaris-
schaal. 
 
De kosten betreffende gebruik van nutsvoorzieningen zijn ten laste van de beheerder. 
 
3.3 Indien de scholengroep niet beschikt over een geschikte en beschikbare woning op het domein en de 
beheerder beschikt over een woning in de onmiddellijke omgeving van het internaat, dan wordt door de 
scholengroep een huurvergoeding toegekend. 
 
De huurvergoeding bedraagt 10 % van het rekenkundig gemiddelde tussen het minimum en het maximum 
bruto salaris van de geïndexeerde salarisschaal van de beheerder. 
 
De huurvergoeding wordt maandelijks en na vervallen termijn uitbetaald. Wanneer de vergoeding niet voor 
een volle maand verschuldigd is, wordt zij afgerekend per dertigsten. 
De huurvergoeding wordt niet in aanmerking genomen bij de inhoudingen voor en berekening van de pensi-
oenen. Het integraal bedrag van de toegekende huurvergoeding is aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen. 
 
De kosten betreffende gebruik van nutsvoorzieningen zijn ten laste van de beheerder. 
 
4. De beheerders verliezen het voordeel van vrije kosteloze inwoning: 
 
- Tijdens de perioden van terbeschikkingstelling of van verlof wegens opdracht, verlof wegens bijzondere 
opdracht of verlof wegens tijdelijke andere opdracht, vanaf de eerste dag voor zover het een periode betreft 
van meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen.  
- Tijdens de perioden van dienstonderbreking die meer dan één maand, berekend van datum tot datum, be-
lopen; 
- Tijdens de perioden waarin zij gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn.  
 
De scholengroep beslist of de beheerder die een woning betrekt die ter zijner beschikking werd gesteld, die 
woning moet ontruimen of ze mag blijven gebruiken tegen een door de scholengroep te bepalen vergoeding.  
Indien de beheerder een woning betrekt die zijn eigendom is, wordt de betaling van de huurvergoeding ge-
schorst. 
 
5. Gedurende de perioden van een gewoon verlof, gelegenheids- of ziekteverlof en gedurende de termijnen 
van wederoproeping bij de krijgsmacht blijft het voordeel van de vrije inwoning behouden. 
 
6. Bij definitieve ambtsneerlegging wordt aan de beheerder of zijn rechthebbenden een termijn toegestaan 
om de ter beschikking gestelde woning te ontruimen. 
De duur van die termijn mag in geen geval drie maanden overschrijden.  De scholengroep kan een huurver-
goeding vragen voor de periode dat de woning niet beschikbaar is. 
 
7. De personeelsleden die bij de inwerkingtreding van dit besluit kosteloze huisvesting of huurvergoeding 
genieten bij toepassing van en in overeenstemming met de voorwaarden van het KB van 26 februari 1965 be-
houden hun huidige rechten en plichten. 
 
8. Deze beslissing treedt in werking op 1 september 2003. 
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RVB 2003 120 Financieel beleid: Procedure magazijn- en voorraadbeheer 
 
Beslissing: 
  
De raad van bestuur beslist :  
  
      1. De bovenvermelde procedure voor magazijn- en voorraadbeheer goed te keuren; 
  

2. De goedgekeurde procedure met ingang van 01.09.2003 te implementeren in de entiteiten 
van de scholengroep. 

 
 
RVB 2003 121 Buffer dringende en onvoorziene werken: bekrachtiging beslissing al-

gemeen directeur 
 
Beslissing : 
  
De Raad van Bestuur beslist : 
  
1. Bekrachtigt  de beslissingen van de algemeen directeur. 
 

RVB 2003 122 Infrastructuur: KIW: spoedprocedure KTA NIEL 
 
Beslissing: 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. De beslissing van dhr Luc Van Gasse, algemeen directeur tot uitvoering van de dringende 
herstellingswerken aan de gevel KTA-Niel voor een geraamd bedrag van 20.941,16 euro 
wordt bekrachtigd. 

 
2. Financiering gebeurt via de procedure kleine infrastructuurwerken 

 
3. De heer Gust Peeters zal bij werken KIW/eigenaarsonderhoud, indien mogelijk, voorafgaand 

contact hebben met de heer Jo Roels, voorzitter RvB 
 

RVB 2003 123 Infrastructuur: buffer meubilair: projecten bsgo HIMO 
 
Beslissing: 
  
De Raad van Bestuur beslist:  
1. de beslissing van de algemeen directeur tot aankoop van meubilair voor bsgo Himo: 
 nieuw opgerichte computerklas                         Firma: Scuola           Prijs: 2104,73 Euro 
nieuw klaslokaal wegens ontdubbeling 1'ste lj.   Firma: Scuola          Prijs: 3182,2O Euro 
 
wordt bekrachtigd. 
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RVB 2003 124 ICT: buffer ICT-werking 

 
Beslissing:  
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. Binnen het beschikbare begrotingskrediet kunnen volgende pc’s voor klasgebruik worden 
aangekocht in het kader van het ict-plan: 

 
Bsgo Himo (Lindestraat)   03 
Bsgo Park: (Puttestraat)   02 
Bsgo Kerkstraat    10 
Bsgo Park     10 
Bsgo De Linde    10 

 
 


