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Verslag schoolraad dd. 02/03/2020 

 

Aanwezig:  

Directie/gemandateerde schoolbestuur: Tine Beke 

Personeel: Inge Coussement, Peter De Smet 

Ouders: Olaf Audooren, Imke Herbots 

Lokale gemeenschap: Liesbeth Roose, Filip Maertens 

 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag dd. 16/09/2019 

2. Leerlingenaantal en vooruitzichten 2020-2021 

3. Uren personeel 

4. Infrastructuur 

5. Toetreding IVIO Rozemarijn tot SKOG 

6. Engagement ouders 

7. Busje Special ad 

 

Verslag: 

1. Goedkeuring vorig verslag dd. 16/09/2019 

Het verslag is goedgekeurd. 

2. Leerlingenaantal en vooruitzichten 2020-2021 

Telling op 1 februari 2020 : 

- 15 kleuters 

- 44 lagere school kinderen 

- 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. Twee weken 

geleden ging er een open schooldag door i.f.v. het aantrekken van nieuwe kinderen. Bij het 

inschrijven van nieuwe kinderen spelen zowel de regelgeving rond het busvervoer als 

opvangmogelijkheden een belangrijke rol.  

 

3. Uren personeel 

De daling van het leerlingenaantal betekent voor de middelen: 

- een daling van het aantal lestijden in het lager (19) 

- 2 punten minder voor administratie 

- 1 punt minder voor ICT 

4. Infrastructuur 

N.a.v. het verslag van de brandweer vorig jaar moeten er nog enkele werkzaamheden 

gebeuren in het schoolgebouw. Gezien het om grote werken gaat, zijn er momenteel 

onderhandelingen bezig over het feit of alles effectief noodzakelijk is. Het gaat om zaken 

zoals een extra brandtrap en buitendeuren die bij brand automatisch los gaan. 
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5. Toetreding IVIO Rozemarijn tot SKOG 

Rozemarijn zal samen met Salvator, Macarius, Korenbloem en Morgenster deel uitmaken van 

SKOG (= Scholen Katholiek Onderwijs Gent).  Op die manier zal er veel gecentraliseerd 

worden. Er is wel nog altijd mogelijkheid om een stuk zelf te beheren. De bijdrage voor de 

werkingsmiddelen zal afhankelijk zijn van het aantal leerlingen. Vanaf september 2020 gaat 

het vooral om het financiële en de infrastructuur, maar in de toekomst zal dit ook gaan om 

o.a. juridische zaken. 

6. Engagement ouders 

Op de pedagogische studiedag kwam het thema “ouderwerking en betrokkenheid” aan 

bod. De centrale vraag: “Hoe kunnen ouders warm gemaakt worden om (meer) betrokken 

te zijn?”  

De school heeft geen oudercomité of ouderraad, maar er zijn wel verschillende ouders die 

zich als vrijwilliger inzetten op bepaalde festiviteiten. Het gaat hierbij vaak om dezelfde 

personen. Het zou leuk zijn om dit verder uit te breiden. 

7. Busje Special ad 

De school zal binnenkort over een eigen busje beschikken voor 8 leerlingen. Het gaat om een 

busje dat gesponsord wordt door reclame op de bus te plaatsen. De school moet zelf 

voorzien in een chauffeur en eventuele extra begeleider. Het busje zal vooral ingezet worden 

voor uitstappen en zal hopelijk vanaf eind maart beschikbaar zijn.  Mogelijk zal het ook 

ingezet worden om kinderen thuis op te halen, maar dit moet nog verder bekeken worden. 

Voorlopig wordt de belbus ingezet voor het paardrijden, wat tot nu toe goed meevalt. 

8. Varia 

- Tine Beke vervangt Caroline Van Dorpe zolang het ziekteverlof loopt. Ze werkt 4/5 en 

is niet aanwezig op vrijdag. 

- 25/4 schoolfeest: opkomst vorig jaar beperkt, eventueel eens terug inzetten op 

kinderen zelf iets laten doen? Vooral de bedoeling om de school in de kijker te zetten. 

 

9. Besluit en afspraken 

- Volgend overleg: maandag 15 juni om 19u30 

 

 

 

 

 

  

 


