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Verslag schoolraad dd. 17/06/2019 

 

Aanwezig:  

Directie/gemandateerde schoolbestuur: Caroline Van Dorpe 

Personeel: Inge Coussement, Peter De Smet 

Ouders: Olaf Audooren 

Lokale gemeenschap: Liesbeth Roose 

 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: Imke Herbots, Filip Maertens 

 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag dd. 11/02/2019 

2. Organisatie schooljaar 2019-2020 

3. Type 9 

4. SKOG (Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent) 

5. Open klasavond 

 

Verslag: 

1. Goedkeuring vorig verslag dd. 11/02/2019 

Het verslag is goedgekeurd. 

2. Organisatie schooljaar 2019-2020 

- Bij de telling in februari 2019 waren er 67 leerlingen, wat een daling betekent in 

vergelijking met vorig jaar. Hierdoor zijn er, vooral op vlak van lestijden, minder 

middelen. Gezien de ingreep naar revalidatie buiten de schooluren, is er een ruimer 

paramedisch pakket. 

- Schoolorganisatie 2019-2020 

o 3 kleuterklassen 

o 6 lagere school klassen (1 klas minder) 

 enkel vastbenoemde leerkrachten blijven op Rozemarijn 

 grotere klassen 

o inschrijvingen verlopen goed: vooral jongen kinderen worden aangemeld 

- Algemeen 

o Aanvangsbegeleiding wordt een recht en een plicht! Het wordt een recht 

voor de startende leraar, een plicht voor het schoolbestuur om dit in te 

richten. Rozemarijn bleef dit doorheen de jaren wel altijd organiseren. 

o Het lerarenplatform wordt verdergezet volgend schooljaar. Mensen gaan van 

start op 1oktober 2019. Aantal middelen wordt berekend op het 

inzetbaarheidspercentage van het huidig schooljaar. Dit kan een bonus of 

een malus betekenen.  

o Een tijdelijk personeelslid zal vanaf 1 september sneller een tijdelijke aanstelling 

van doorlopende duur (TADD) kunnen verwerven, nl. na ten minste twee 

schooljaren in plaats van na ten minste drie schooljaren. 

Om dit recht op TADD te verwerven, zal een personeelslid 580 dagen 

dienstanciënniteit moeten verwerven, waarvan 400 dagen effectieve 

prestaties. (vroeger 720 dagen waarvan 600 effectief) De proefperiode wordt 

korter maar intenser. Tijdens die periode heeft het personeelslid recht op 

aanvangsbegeleiding en wordt het  intens gecoacht en ondersteund. Na die 
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periode volgt een beoordeling. Als er nog twijfels zijn kan de eerste evaluator 

deze periode eenmalig verlengen met 200 effectieve dagen. 

 

3. Type 9 

De aanvraag voor type 9 werd geweigerd op basis van het onvoldoende kunnen aantonen 

van expertise in ASS bij (rand)normaal begaafde kinderen. Dit werd nagegaan op basis van 

nascholingen. Daarnaast gaven ze ook aan dat er voldoende plaatsen zijn in de regio, maar 

in de Gentse regio is er nu alweer een wachtlijst voor kleuters.  

De aanvraag kreeg een positief advies van de inspectie, maar werd negatief geadviseerd 

door de VLOR en Agodi. Volgend jaar kan een nieuwe aanvraag ingediend worden als de 

procedure opnieuw doorlopen wordt. De directie schreef i.f.v. de weigering een brief naar 

de minster van Onderwijs. De school kreeg de feedback dat er eventueel een bezoek op de 

werkvloer kan doorgaan i.f.v. ondersteuning bij de aanvraag voor een nieuw dossier.  

4. SKOG (Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent) 

Vanaf september 2019 is het de bedoeling om op grotere schaal samen te werken i.f.v. 

bestuurlijke optimalisatie. Op 26/02 werd de vzw SKOG opgericht. (zie bijlage) 

 

5. Open klasavond 

De open klasavond gaat dit jaar door op 28/08 tussen 17u en 19u. 

 

6. Varia 

- Het schoolfeest gaat volgend schooljaar door op 25/04 en zal een andere invulling 

krijgen dan dit jaar. Het accent zal meer liggen op kennismaking met de school en 

het onderwijsaanbod. 

- De pasta-avond zal volgend schooljaar doorgaan op 18/10. 

 

7. Besluit en afspraken 

- Voorstel om de overlegmomenten volgend schooljaar om 19u te laten starten. Data 

worden later nog verder afgesproken. 

  

 


