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Schoolraad 13 oktober 2022 19.00-20.30   

Aanwezig  

Personeelsleden: Peter De Smet 

Ouders: Olaf Audooren 

Leden lokale gemeenschap: Lieve Goetgebuer, Filip Maertens 

Directie : Tine Beke 

 

Verontschuldigd   

Gemandateerde schoolbestuur: Anne Vanwelden  

 

  

 

Agenda schoolraad  

1. Leerlingenaantallen  

2. Toelichting bij de aanwending van lestijden, uren  

3. Schoolreglement  

4. Infrastructuurwerken  

5. Projecten binnen de school   

6. Geplande activiteiten 

7. Toetreding SFM tot SKOG  

8. Planning vergaderingen schoolraad  

 

1. Leerlingenaantallen 

Rozemarijn (type 2) juni 2022 

 jongens meisjes totaal 

kleuters 15 1 16 

lager 33 19 52+ 2 POAH  

Totaal  48 20 68 + 2POAH  

 

Rozemarijn (type 2) oktober 2022 

 jongens meisjes totaal 

kleuters 12 3 15 (+1) 

lager 41 12 + 1POAH 53 + 1POAH 

Totaal  53 16 69 + 1POAH  
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- 69 kinderen verdeeld over 3 kleuterklassen en 7 lagere school klassen, 

+ 1 leerling POAH (permanent onderwijs aan huis) 

 

Evolutie aantal leerlingen naar vestigingsplaats en onderwijsniveau  

 2016-

2017 

(1 febr) 

2017-

2018 

(1 febr) 

2018-

2019 

(1 febr) 

2019-

2020 

(1 febr) 

2020-

2021 

(1 febr) 

2022-

2023 

(okt)  

kleuter 23 13 13 15 14 16 

Lager  58 58 54 45 49 53 

 81 71 67 60 63 69 

 

2. Aanwending lestijden/uren 

 

281 lestijden   

- Lestijden 

- Aanvangsbegeleiding (3)  

- Uren Samen school maken (1) 

- Uren kerntaken (2) 

  

Uren lerarenplatform (8) 

POAH (permanent onderwijs aan huis)  

 

(+ 8 LT extra AN, recent ) 

 

paramedische uren : totaal  179 eenheden   

Ortho 35/40 

Verpleegster 24/32 

Logo  23/32 

Ergo  29/32 

Kine  12/32 

Kinderverzorgster  24/32 

Psycho  5/40  

 

 (+ 4 eenheden extra AN, recent)  

Er zijn enkele nieuwe mensen in dienst omwille van verschillende redenen: 

- Meer lestijden en paramedische uren omwille van stijgend aantal lln.  
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- Enkele personeelsleden zijn afwezig door verlofstelsels, afwezigheid wegens 

ziekte… 

- Directeur Caroline Van Dorpe ging op pensioen op 1 juli 2022. Tine Beke werd 

benoemd als directeur vanaf 1 september 2022. 

 

3. Schoolreglement – wijzigingen 

- De schooluren werden licht gewijzigd. 

- De bijdragen voor de lln werden aangepast.  

Voor het zwemmen betalen ouders nu 6 euro per beurt.  

De grootste kost voor het zwemmen is het vervoer. Op maandag gaan de 

kinderen zwemmen naar Deinze met een gehuurde bus. Dit kost gemiddeld 6 

euro per lln. Op vrijdag gaan 2 groepen zwemmen met eigen schoolbusje.  

 

4. Infrastructuur 

- Op dit moment worden kleine klussen en herstellingen uitgevoerd.  

 

5. Projecten op school  

‘Groene speelplaats’ :  

Naast de school (ter hoogte van de fietsenberging) ligt een niet-gebruikt stuk 

grond. Het is de bedoeling om hier een groene speelplaats van te maken. De 

voorbereidingen gebeuren door een adviesgroep op school.  

Eind september werd een eerste subsidiedossier ‘Natuur in je school’ ingediend bij 

de Vlaamse overheid. De projectoproep Natuur in je School wil projecten 

ondersteunen die initiatief nemen om een natuuroplossing te realiseren ter 

ondersteuning van hun onderwijsopdracht. Hierbij komen ze tegemoet aan de 

noden van de school op vlak van het welzijn op school (leerlingen, personeel en 

andere gebruikers) en de onderwijsmissie en dragen ze bij aan een robuuste en 

veerkrachtige Vlaamse natuur. De projectvoorstellen moeten al een uitgewerkt 

idee hebben over hoe de schoolomgeving ingericht zal worden. 

Binnenkort wordt de Gras- subsidie aangevraagd bij de stad Gent. Het 

subsidiebedrag bedraagt 3000 euro. De aanvragen kunnen gedurende het 

ganse jaar ingediend worden en worden tweemaal per jaar behandeld. De 

volgende datum is 31 oktober 

We zoeken nog sponsors aanvullend op de subsidies.  

 

6. Geplande activiteiten 

Ouderpraatcafe (21 nov en 13 maart): 19-22 uur.  

Eerste thema : mogelijkheden vrijetijdsbesteding voor kinderen van type 2 en 9. 

Sint op school  

Winterfeest 16 dec 

Kerst-en paasviering  

Schoolfeest 22 april 

Schoolreis 

Buitenspeeldag 



 
Verslag schoolraad dd.13/10/2022  4 

 

7. Toetreding SFI tot SKOG 

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid in het kader van bestuurlijke fusies. 

Advies ivm Fusie Sint-Fransiscusschool Melle : de schoolraad geeft een gunstig 

advies.  

8. Data schoolraden 2022-2023 

16 januari 2023 om 18.30 

15 juni 2023 om 18.30  

 

 


