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1. Goedkeuring verslag dd. 17/09/2018
2. Samenwerking school- CAR Bolt
3. Leerlingenaantal en vooruitzichten 2019-2020
4. Veiligheid op het domein
5. Varia
Verslag:
1. Goedkeuring vorig verslag dd. 17/09/2018
Het verslag is goedgekeurd.
2. Samenwerking school-CAR Bolt
Onlangs werden de schooluren afgestemd op de therapie-uren in Bolt i.f.v. het basispakket
voor paramedische omkadering dat gebaseerd is op het aantal externe leerlingen (=
leerlingen die geen therapie krijgen of alleen therapie buiten de lesuren). Bolt paste naar
aanleiding hiervan ook de therapiemomenten van enkele leerlingen aan. Concreet
betekent dit:
- In de voormiddag eindigen de lessen om 12u10 i.p.v. 12u05
- Einde schooldag om 16u05 i.p.v. 15u55
Door deze aanpassingen stijgt de paramedische omkadering voor volgend schooljaar met
31 uren. Er wordt nog bekeken hoe dit zal ingezet worden.
Voorlopig kwam er weinig reactie op de aanpassingen. Eén ouder uitte wel een
bezorgdheid. Dit werd opgenomen met de school en Bolt.
3. Veiligheid op het domein
De veiligheid op het domein komt door verschillende zaken in het gedrang:
- verkeerd parkeren
- de brandweg van Rozemarijn die ook gebruikt wordt buiten het afgesproken moment
(8u-8u30)
- onaangepaste snelheid bij het gebruiken van de brandweg van Rozemarijn
- het verbodsteken negeren en inrijden aan de kant van het voetbalveld
Op 5/1 ging er een overleg door tussen Rozemarijn en Don Bosco om een plan van aanpak
vast te leggen. Volgende stappen werden afgesproken:
- Mensen opnieuw sensibiliseren via een brief.
- Gebruik van parkeerkaarten met een logo invoeren + eventueel werken met een
sticker om bestuurders erop te wijzen als ze een inbreuk plegen
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- De brandweg afsluiten op momenten dat die niet gebruikt mag worden.
Deze zaken zullen nog verder uitgewerkt worden in overleg met Don Bosco en nadien
opgenomen worden met de andere partijen op het domein.
4. Leerlingenaantal en vooruitzichten 2019-2020
Op 1/02/2019 had Rozemarijn 67 leerlingen:
- 13 kleuters
- 53 lagere school kinderen
- 1 POAH = permanent onderwijs aan huis
Op het einde van het schooljaar zijn er 8 schoolverlaters. Dus op 01/09/2019 starten er 59
leerlingen (9 kleuters + 49 lagere school kinderen + 1 POAH).
Voor de middelen betekent dit:
- 24 lestijden minder
- 31 uren paramedische omkadering meer
- 1 punt minder voor ICT
- 1 punt minder voor secretariaat
5. Varia
De aanvraag voor type 9 is nog lopende. Rozemarijn kon aantonen dat er een tekort is aan
plaatsen voor kleuters binnen het type 9 en het dus belangrijk is om hier op in te zetten.
Vermoedelijk zal AGODI in maart of mei 2019 een beslissing nemen over de aanvraag voor
type 9. De oprichtingsnorm voor BuBaO bedraagt 14 leerlingen.
6. Besluit en afspraken
- Volgend overleg: maandag 17 juni om 19u30
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