Verslag schoolraad dd. 11/09/2017 19.30u – 21.10u
Aanwezig:
Directie/gemandateerden schoolbestuur: Caroline Van Dorpe, Sophie Peperstraete
Personeel: Inge Coussement
Ouders: Olaf Audooren, Imke Herbots
Lokale gemeenschap: Liesbeth Roose
Verontschuldigd:
Personeel: Peter De Smet
Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inleiding
Opstellen van het huishoudelijk reglement
Aanstellen voorzitter en secretaris
Coöptatie lid van de gemeenschap
Veranderingen op Rozemarijn voor het schooljaar 2017-2018
Varia
Besluit en afspraken

Verslag:
1. Inleiding
Verwelkoming leden en inleiding door algemeen directeur Caroline Van Dorpe.
Er ontbreekt nog één lid van de lokale gemeenschap.
De schoolraad wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De oprichting van de schoolraad wordt via de website van de school kenbaar gemaakt.
2. Opstellen huishoudelijk reglement
Aan de hand van model huishoudelijk reglement voor de schoolraad van het Katholiek
Onderwijs Vlaanderen.
3. Aanstellen voorzitter en secretaris
Voorzitter: Olaf Audooren
Secretaris: Sophie Peperstraete
Deze mensen boden zich vrijwillig aan deze taak op zich te nemen.
4. Coöptatie lid van de gemeenschap
Liesbeth Roose, personeelslid van Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Bolt, werd
gecoöpteerd door de leden van de schoolraad.
5. Veranderingen op Rozemarijn voor het schooljaar 2017-2018
5.1
Leerlingenaantal
Op 01/02/2017: 81 leerlingen
Op vandaag: 72 leerlingen
Deze leerlingendaling heeft een daling van de werkmiddelen tot gevolg.
Sinds de invoering van het M-decreet gelden volgende regels: leerlingen met een
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attest type 2 komen steeds in type 2 terecht. Leerlingen met een IQ hoger of gelijk
aan 60 worden doorverwezen naar type basisaanbod.
Kleuters met verhoogde zorgnoden blijven nu meer in het reguliere onderwijs,
waardoor ons aantal kleuters sterk is gedaald.
Vaststelling: veel minder inschrijvingen van kleuters type 2
Leerkrachten die omwille van de leerlingendaling hun job verliezen, krijgen de kans
toe te treden tot een ondersteuningsnetwerk. Het ondersteuningsnetwerk van Gent,
heet Divergent.
Tien Vanesser, Ilse De Wilde en Nele D’hont, personeelsleden van Rozemarijn, zijn sinds
dit schooljaar werkzaam in Divergent. Zij ondersteunen leerlingen type 2 en hun
leerkrachten in het regulier Onderwijs.
Er zijn dit schooljaar vier kleuterklassen opgericht. Door het weinige aantal kleuters, zijn
dit mengklassen (bepaalde lagere schoolkinderen behoren tot een kleuterklas). Op
die manier is er ruimte voor eventuele nieuwe inschrijvingen van kleuters.
5.2

Leeraanbod
- Zwemmen
Een reorganisatie was noodzakelijk omwille van de hoge kostprijs. Vooral het
vervoer naar het zwembad valt duur uit. Vorig schooljaar was de totaalprijs voor
één zwembeurt per leerling €8,5.
Dit schooljaar kunnen we de kosten gedeeltelijk dekken met sponsoring van vzw
‘Vrienden van Wolf’ (€2500). Dit komt op €3,5 per zwembeurt.
Het schooljaar wordt voor het zwemmen verdeeld in 3 periodes. Elke lagere klas
gaat dit schooljaar 11 weken na elkaar zwemmen.
Vanwege de grote investering aan begeleiding, gaan de leerplichtige leerlingen
met EMB (ernstige meervoudige beperking) niet structureel gaan zwemmen. Als
alternatief wordt trimesterieel een apart aanbod voorzien. Dit trimester is dit een
bezoek aan ‘t Balanske in Tielt-Winge.
- Paardrijden
De hypotherapie kan door de hoge onkosten niet meer worden ingericht. Eén
keer paardrijden kost per leerling €9,00. Er wordt op zoek gegaan naar een
mogelijke sponsor.
Per keer kunnen slechts vier tot vijf leerlingen gaan paardrijden. Dit kleine aantal
vraagt niettemin een grote investering in begeleiding, die we momenteel
broodnodig hebben in de school.
- Extra-muros: bosklassen
Er is een adviesgroep opgericht om een visie omtrent extra-muros activiteiten en
de bosklassen uit te schrijven. Vorig schooljaar werd vanuit het directieteam
geöpteerd om enkel de oudste leerlingen te laten meegaan, zodat op die manier
elke leerling de kans krijgt aan de bosklassen deel te nemen. De meerderheid van
het schoolteam ziet af van dit criterium en kiest ervoor om per klas op bosklassen
te gaan.
- Nieuwe leesmethode: Lezen moet je doen
Een nieuw opgestelde adviesgroep werkt een visie en leerlijn uit om concreet aan
de slag te gaan met deze method.
De reeds gebruikte leesmethode ‘Aap-zee-koe’ blijft in gebruik voor leerlingen
met ASS.
Hierover wordt ook afgestemd met de therapeuten uit CAR Bolt.

5.3

Nascholing
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De focus van de navormingen die het personeel dit schooljaar volgt, ligt op ASS
(autismespectrumstoornis) en EMB.

5.4

Schoolreglement: aanpassingen
- Van zodra een kind meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt
de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor
verificateurs. Voorheen waren dit er 10.

6. Varia
6.1
Type 9
Voorstel van Olaf: is het een idee om T9 op te richten op Rozemarijn om de
leerlingendaling op te vangen? Dit werd in het verleden voorgesteld aan het
schoolbestuur. Op dat moment werd beslist binnen IVIO om T9 enkel in Salvator te
Oostakker in te richten.
6.2

Leerlingenvervoer
Momenteel loopt een proefproject over de reorganisatie van het
leerlingenvervoer binnen het buitengewoon onderwijs. Vanaf 2020 gaat de
definitieve reorganisatie in voege.

6.3

Info-avond ‘Wat na Rozemarijn?’
In oktober wordt een info-avond georganiseerd, samen met het CLB, voor de
ouders van de oudste leerlingen (geboren in 2005 en 2006).

7. Besluit en afspraken
- Caroline en Sophie spreken mensen aan uit de lokale gemeenschap om tot de
schoolraad toe te treden.
- Caroline typt het huishoudelijk reglement uit en verstuurt dit ter controle naar alle
leden van de schoolraad.
- Agendapunten kunnen door elk lid van de schoolraad doorgegeven worden aan de
voorzitter.
- De directie maakt een tekst op voor de website en verstuurt dit ter lezing naar alle
leden.
- Data schoolraden 2017-2018: 26 februari en 11 juni om 19.30u in de vergaderruimte
van Rozemarijn
- Agendapunt voor 26/02/2018: leerlingenaantal en middelen
- Agendapunt voor 11/06/2018: bespreking kalender 2018-2019

Volgende bijeenkomst schoolraad: maandag 26 februari 2018 om 19.30u
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