Verslag schoolraad dd. 11/06/2018 19.30u – 20.37u
Aanwezig:
Directie/gemandateerden schoolbestuur: Caroline Van Dorpe, Sophie Peperstraete
Personeel: Inge Coussement, Peter De Smet
Ouders: Olaf Audooren
Lokale gemeenschap: Liesbeth Roose, Filip Maertens
Verontschuldigd: Imke Herbots
Afwezig: /
Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag dd. 26/02/2018
Doorlichtingsverslag
Vooruitzichten urenpakket 2018-2019
Kalender 2018-2019
VCOV nieuwsbrieven
Varia

Verslag:
1. Goedkeuring vorig verslag dd. 26/02/2018
Het verslag is goedgekeurd.
2. Doorlichtingsverslag
De inspectie is in de week van 14 tot 18 mei 2018 de school komen doorlichten. Dit was een
doorlichting zonder juridische gevolgen. We kregen een gunstig verslag. Het
doorlichtingsverslag wordt niet door de inspectie gepubliceerd. Wij plaatsen het verslag wel
op de website van de school ter inzage voor ouders en partners.
3. Vooruitzichten urenpakket 2018-2019
Schoolverlaters: 10 leerlingen verlaten Rozemarijn: 3 leerlingen gaan naar het BuSO, 2
leerlingen hebben nood aan extra omkadering door een MFC en dit impliceert ook een
schoolverandering, 5 leerlingen zijn in de loop van het schooljaar verhuisd of gaan verhuizen
in de vakantie, en zijn niet langer rechthebbend voor leerlingenvervoer.
Er zijn sedert 1 februari 2 nieuwe kleuters ingeschreven. Dit brengt het leerlingenaantal op 63.
We richten volgend schooljaar 10 pedagogische eenheden in: 3 in de kleuterschool en 7 in
de lagere afdeling.
Paramedische uren blijven gelijk.
4. Kalender 2018-2019
Belangrijke data voor volgend schooljaar:
- Woensdag 29 augustus 17u-19u: open klasavond (voor ouders en hun kind om
met de leerkracht en de klas kennis te maken)
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Maandag 3 september: start nieuw schooljaar
Maandag 1 oktober: facultatieve verlofdag
Vrijdag 12 oktober 18.30u: pastafestijn
Zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november: herfstvakantie
Zaterdag 22 december tot en met zondag 6 januari: kerstvakantie
Dinsdag 22 januari 16.15u: oudercontact
Maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart: bosklassen Home Fabiola voor
de leerlingen van de lagere school
Zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart: krokusvakantie
Zaterdag 6 april tot en met maandag 22 april: paasvakantie
Zaterdag 18 mei: schoolfeest
Vrijdag 7 juni: facultatieve verlofdag BuBaO
Donderdag 20 juni: rapportuitreiking
Dinsdag 25 juni: oudercontact
Vrijdag 28 juni: laatste schooldag

5. VCOV nieuwsbrieven
De leden van het schoolbestuur ontvingen de e-mail die Caroline Van Dorpe heeft verstuurd.
6. Varia
6.1
Directiemededeling
Sophie Peperstraete keert terug naar haar vorige job in IVIO Binnenhof. Caroline Van Dorpe
neemt de directeursfunctie op Rozemarijn opnieuw voltijds op.
6.2

Toekomstvisie Rozemarijn

Het leerlingenaantal zal de eerstvolgende jaren verder sterk dalen. Er zijn daarnaast ook heel
weinig nieuwe inschrijvingen. Een duidelijke toekomstvisie voor Rozemarijn is noodzakelijk om
het blijvend bestaan van de school te verzekeren.
Het dossier voor de aanvraag van een nieuw type 9 (leerlingen met ASS), wordt in september
ingediend. De IQ-grens voor leerlingen type 2 wordt verhoogd van 60 naar 70. Dit kan helpen
om toch een grotere instroom van leerlingen in Rozemarijn te verkrijgen.
Het leerlingenvervoer blijft de grootste oorzaak van het groter wordende aantal
schoolverlaters (kinderen die verhuizen, zijn genoodzaakt om van school te veranderen
wegens een school type 2 die dichterbij huis gelegen is). We spelen met het idee om een
eigen busje aan te kopen en zo deze kinderen zelf van en naar school te vervoeren.
6.3

Melk op school

Er zijn heel wat minder melkdrinkers op school. Het is een voorstel om geen melk meer aan te
bieden, maar de leerlingen zelf water van thuis te laten meebrengen in een herbruikbare fles,
om afval te beperken. De school kan ook kraantjeswater aanbieden. De leden van de
schoolraad gaan akkoord met deze beslissing.
6.4
Plechtige communie en heilig vormsel
Volgend schooljaar (2018-2019) zijn er slechts vier leerlingen die mogelijks hun plechtige
communie kunnen doen. Er wordt in vraag gesteld of het nog haalbaar is dit uit te werken
voor zo’n klein aantal communicanten. Dit wordt ook nog besproken met Mr. Pastoor Patrick
De Baets.
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7. Besluit en afspraken
- Caroline plaatst het doorlichtingsverslag op de website van de school.
- De school waar Olaf werkt, heeft onlangs zelf een tweedehands busje aangekocht. Olaf
informeert hoe men dit organiseert.
- De schoolraad richt zich met een brief tot het schoolbestuur met de vraag naar een
duidelijke toekomstvisie voor Rozemarijn. Olaf doet een aanzet hiervoor.
- Elk lid van de schoolraad leest dit verslag na en keurt al dan niet goed via e-mail, zodat het
verslag nog voor het eind van het schooljaar op de website kan geplaatst worden.
- Data schoolraden 2018-2019: telkens op maandagavond om 19.30u
- 17 september 2018
- 11 februari 2019
- 17 juni 2019
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