Schoolraad dd. 09/03/2021
Directie/gemandateerde schoolbestuur: Tine Beke; Anne Vanwelden
Personeel: Kim Meersschaut (t.v.v. Elise Baute), Peter De Smet
Ouders: Olaf Audooren, Tara Zaman
Lokale gemeenschap: Liesbeth Roose (verslaggever), Filip Maertens
Agendapunten
1. Voorstelling nieuw lid schoolraad
2. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de vergadering van
14/9/2020
3. Corona pandemie
4. Leerlingenaantallen en vooruitzichten 2021-2022
5. Uren personeel
6. Type 9
7. Schoolreglement- wijzigingen
8. Infrastructuur
9. Ouderbevraging
10. Verkiezingen
11. Varia
Verslag
1. Voorstelling gemandateerde schoolbestuur : Anne Vanwelden
2. Goedkeuring en opvolging van het vorig verslag van de vergadering van
14/09/2020
- Het verslag werd door iedereen goedgekeurd.
3. Corona pandemie
- nog altijd code rood voor kleuter- en basisscholen
o hygiëne
o geen activiteiten buiten de school
o kinderen eten in eigen klas – geen warme maaltijden
o bezoek externen: enkel essentiële derden + ouders digitaal
o vrijwilligers volgen zelfde regels als personeel
o busvervoer
 bussen per school
 volledig andere routes
=> In het begin langere ritten. Ondertussen geijverd voor extra
bus. Ritten nu niet meer extreem langer dan anders, maar soms
wel ritten van 2u.
 Zal dit systeem behouden worden na corona?
Voor sommige scholen is het een voordeel, maar het huidig
systeem is weinig efficiënt. Het voordeel nu is dat kinderen niet
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meer moeten overstappen. Naast de reistijden, zijn er ook nog
bedenkingen naar pas laattijdig weten wanneer de bus komt en
rechthebbend zijn voor vervoer. Soms heeft dit een impact op
vrije schoolkeuze
De overheid is de klachten/vragen m.b.t. het systeem aan het
opnemen. Er zijn momenteel proefprojecten lopende.
nieuwe inschrijvingen moeten digitaal gebeuren in code rood
 niet ideaal
 filmpje om school voor te stellen wordt gemaakt

4. Leerlingenaantallen en vooruitzichten 2021-2022
- op 1 februari 2021
o totaal: 63 leerlingen
o 13 kleuters en 48 lagere school kinderen
o POAH: 1 kleuter + 1 lagere school kind
5. Uren personeel
- Urenpakket 2021-2022
o lager: 184 + 4 POAH
o kleuter: 84 + 4 POAH
o paramedisch 152 eenheden (+19): iets meer dan vorig schooljaar
o lerarenplatform op dit moment nog niet gekend
o mogelijk van 8 naar 9 klassen om zeker plaats te voorzien i.f.v. nieuwe
inschrijvingen
6. Type 9
- Rozemarijn deed in het verleden een aanvraag om type 9 in te richten. Toen
werd dit niet goedgekeurd op basis van de spreiding in het Gentse voor het
vrije net.
- Salvator (Oostakker) gaf een nood aan extra plaatsen type 9 aan. Rozemarijn
kreeg de goedkeuring voor een samenwerking. Aangezien het gaat om een
samenwerking en geen oprichting, moet geen nieuwe aanvraag ingediend
worden.
- Start is voorzien voor september 2021.
- Aanvulling m.b.t. leerlingenaantal
o Instroom type 2 bestaat vooral uit kinderen met een zwakker profiel,
omdat de anderen vooral terecht komen in het basisaanbod of wordt
ingezet op inclusie. De “nieuwe” populatie kinderen heeft meer
zorgnoden. De grootste uitdaging is om te zorgen dat voldaan wordt
aan alle randvoorwaarden om deze kinderen de nodige
ondersteuning te bieden.
 bekijken om opvang verder uit te breiden
7. Schoolreglement – wijzigingen
- Type 9
- Schooluren: nu 1,5 uur middagpauze, volgende schooljaar aanpassen ifv
type9?

Verslag schoolraad dd.09/03/2021

2

8. Infrastructuur
- Werken i.f.v. brandveiligheid: bijkomende branddetectorsirene,
noodverlichting, visualisatie, branddeuren, brandwerende dichtleiding
doorvoeren
- Agion dossier i.f.v. werken brandveiligheid (bijkomende nooduitgang,
branddeuren, compartimenteringen)
- Dakwerken
- Elektriciteitswerken: opmaken eendraadschema, risicoanalyse, kleine
herstellingen)
- afsluiting rondom tuin + hek in de tuin
- isolatie buizen verwarming
- keuringen
9. Ouderbevraging
- 39/62 geantwoord
- verschillende domeinen bevraagd
o contact met de school
o communicatie over mijn kind
o inspraak van ouders
o contacten ouders
 nood aan
 in het verleden waren er praatgroepen op
woensdagvoormiddag => opnieuw bekijken?
o onderwijs
o warme maaltijd
o speelplaats
o voor- en naschoolse opvang
 de vraag naar opvang is heel groot en is ruimer dan voor- en
naschoolse opvang
 Momenteel wordt dit gedragen door personeel. In de toekomst
zal mogelijk moeten bekeken worden. Kwaliteit is hierbij een
belangrijk gegeven.
 In het verleden stelde Rozemarijn de vraag voor internaat, maar
dit kon niet omdat er voldoende plaats was in de regio. In de
praktijk is het niet eenvoudig om bediend te worden door deze
andere plaatsen. Deze regelgeving in welzijn is heel hard in
beweging.
o netheid op school
o veiligheid rondom de school
o kosten
- De volledige resultaten zullen te zien zijn op de website.
10. Verkiezingen
- Na 4 jaar tijd voor nieuwe samenstelling van de schoolraad
o personeel: vertegenwoordiging vanuit de stuurgroep via onderlinge
verkiezingen op school
o gemeenschap: via coöptatie
o ouders: per brief een oproep doen
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Moet voor 1 april samengesteld zijn.

11. Varia
- Opbrengst online pasta-verkoop is naar de aankoop van het huisje op de
speelplaats gegaan.
Afspraken
-

Tine geeft de bedenking voor het laattijdig verwittigen van het busuur door.
Oplijsting maken van ouders die kiezen voor een andere school t.g.v.
busvervoer.
Resultaten van de ouderbevraging op de website plaatsen.
Oproepbrief voor schoolraad bezorgen aan ouders.
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