Verslag schoolraad dd. 16/09/2019
Aanwezig:
Directie/gemandateerde schoolbestuur: Caroline Van Dorpe
Personeel: Inge Coussement, Peter De Smet
Ouders: Olaf Audooren, Imke Herbots
Lokale gemeenschap: Liesbeth Roose
Verontschuldigd: Filip Maertens
Afwezig: /
Agendapunten:
1. Goedkeuring verslag dd. 17/06/2019
2. Leerlingenaantal
3. Personeelswijzigingen
4. Schoolreglement - wijzigingen
5. Data volgende schoolraden - voorstel
Verslag:
1. Goedkeuring vorig verslag dd. 17/06/2019
Het verslag is goedgekeurd.
2. Leerlingenaantal
Op 1 februari 2019 waren er 66 leerlingen. In september 2019 startte Rozemarijn met 61
leerlingen en 1 POAH (permanent onderwijs aan huis). Er stroomden enkele jonge kinderen
vanuit de Rollebolt-werking in BOLT door naar Rozemarijn. De komende twee jaar is het
aantal schoolverlaters beperkt.
3. Personeelswijzigingen
Door het afstemmen van de schooluren en therapie-uren van BOLT is er nu meer therapie
mogelijk over de middag waardoor meer paramedische uren gegenereerd worden.
Concreet betekent dit een stijging van 31 uur. Deze uren werden geïnvesteerd in:
- 2 halftijds logo’s i.p.v. 1 halftijdse
- 1 voltijds ergo i.p.v. 3/4
- voltijds ortho i.p.v. 30/40
- Er is geen kiné aangeworven omdat de grootste nood vooral ligt op psychomotoriek.
Dit komt aan bod in de opleiding ergo en ook de turnleerkracht is hierin onderlegd.
Kinderen die momenteel nood hebben aan doorgedreven kiné (bv. Bobath) krijgen
dit in BOLT of via privé-kiné.
- Opvang gebeurt nu door Sara Verhelst. Zij heeft een bachelor ortho en diploma
kleuterleidster. Daarnaast gaat ze ook 6/32 aan de slag als kinderverzorgster ter
vervanging van de loopbaanonderbreking van Marleen.
- Caroline Van Hecke werkt niet langer op Rozemarijn gezien zij niet over het vereiste
diploma beschikt, om naast de opvang ook de 6/32 kinderverzorgster op te nemen.
Deze beslissing werd pas eind augustus genomen.
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4. Schoolregelement – wijzigingen
- contactgegevens
- Wordt gezien als een engagementsverklaring tussen ouders en school
o Tijdig op school
o Niet gewettigd afwezig? Samen tot een oplossing komen.
o Engagement Nederlands als onderwijstaal
o Religie: katholiek in de zin van open en respectvol naar ander godsdiensten,
maar deze niet praktiseren
- Er werden 4 briefjes i.f.v. afwezigheid toegevoegd zodat voor ouders duidelijk is op
hoeveel ze recht hebben.
- GDPR: momenteel werd dit elk jaar opnieuw gevraagd, maar dit verandert. Dit zal nu
gevraagd worden voor de volledige schoolloopbaan en kan altijd schriftelijk door de
ouders herroepen worden.
- Er is geen bevestigingsstrook meer voor ontvangst van het reglement omdat ouders
bij aanmelding/inschrijving een document ondertekenen, waarin staat dat zij akkoord
gaan met het pedagogische project van de school en het schoolreglement.
5. Data volgende schoolraden – voorstel
- 2/3 om 19u
- 15/6 om 19u
6. Varia
- Opvang blijft tot 17u. Op woensdag is de vraag dit jaar groter dan het aantal
leerlingen dat kan toegelaten worden i.f.v. veiligheid. Er wordt een beurtrol uitgewerkt
waardoor elk kind per trimester 1 à 2 keer niet bediend zal worden.
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