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Evaluatie ouders info-avond “Wat na Rozemarijn?
Varia
Besluit en afspraken

Verslag:
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag is goedgekeurd.
2. Coöptatie lid van de gemeenschap
Filip Maertens, directeur van Woon- en Zorgcentrum Leiehome Drongen, werd gecoöpteerd
door de leden van de schoolraad.
3. Lidmaatschap VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen)
Dit is een ouderkoepel van het vrij onderwijs. Zij bieden ondersteuning aan ouderraden,
ouderwerkgroepen, schoolraden, … en geven coaching op maat. Leden van de schoolraad
kunnen zich wenden tot de VCOV om raad te vragen of informatie op te vragen. We
betalen hiervoor €90 per jaar.
Website: www.vcov.be Contactgegevens:
Maandelijks krijgen we een nieuwsbrief. Caroline stuurt deze door naar de leden van de
schoolraad. Maandelijks wordt hierin een thema belicht.
4. Inspectie 2.0: gesprekken met ouders
Inspectie 2.0 is een nieuwe manier van doorlichten, ‘doorlichten in dialoog’. De focus ligt
minder op controleren en meer op stimuleren. Naast gesprekken met directie en
personeelsleden, worden ook ouders en leerlingen bevraagd. De school kan zelf ouders
aanspreken en een keuze maken welke ouders worden uitgenodigd. De
opvolgingsdoorlichting die op Rozemarijn nog moest gebeuren in opvolging van het vorige
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advies 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuwe volledige doorlichting volgens de
nieuwe procedure.
Meer info op www.mijnschoolisok.be.

5. Leerlingenaantal en middelen
Op 1 februari 2018 werden 71 kleuters en leerlingen geteld (vorig schooljaar waren dat er
nog 81). Op basis van dit leerlingenaantal worden middelen toegekend aan de school. De
middelen bestaan uit een lestijdenpakket (lesuren), paramedisch pakket (eenheden), ICTpunten en punten voor administratieve omkadering. (zie bijlage 1)
De uitstroom van schoolverlaters is veel groter dan de instroom van kleuters. Dit verklaart het
dalend aantal leerlingen. Bepaalde schoolverlaters die hier baat bij hebben, kunnen een
verlenging krijgen tot maximum 15 jaar (telkens per één schooljaar). Momenteel zijn er drie
leerlingen die een verlenging aanvroegen voor 2018-2019.
We krijgen 29 lestijden minder in vergelijking met dit schooljaar. Dit betekent dat we
bepaalde vastbenoemde leerkrachten niet meer aan het werk kunnen houden. Indien er
voldoende verlofstelsels worden opgenomen door personeelsleden, dan is er wel kans dat
we die mensen alsnog werk kunnen bieden.
6. Evaluatie ouders info-avond “Wat na Rozemarijn?”
Er was een mooie opkomst. Enkel ouders van de oudste leerlingen (laatste twee jaar) werden
hierop uitgenodigd. Deze avond werd gegeven door Lise Van Damme, CLB-consulente van
Rozemarijn. Zij legde de mogelijkheden in het BuSO zo goed als mogelijk uit (verschillende
opleidingsvormen en types). Het bleek achteraf heel veel informatie voor de ouders. Voor
enkele ouders was dit nogal confronterend (vb. minder kans op tewerkstelling in een
beschutte werkplaats).
In de toekomst wordt nogmaals een gelijkaardige info-avond georganiseerd.

7. Varia
7.1
Type 9
Het schoolbestuur geeft ons toestemming om na te denken over het aanvragen van
T9 kleuter en lager (leerlingen met ASS (autisme) en een randnormale begaafdheid.
Hiervoor moet een motivatiedossier worden ingediend begin schooljaar 2018. Indien
we dit mogen inrichten, starten we in september 2019. Gunstig bevonden door alle
aanwezige betrokkenen.
8. Besluit en afspraken
- Caroline stuurt de maandelijkse nieuwsbrief van het VCOV telkens door naar alle
leden van de schoolraad.
- Agendapunt voor 11/06/2018: bespreking kalender 2018-2019
- Nakijken huishoudelijk reglement in navolging van de nieuwe privacy-wetgeving

Volgende bijeenkomst schoolraad: maandag 11 juni 2018 om 19.30u

Verslag schoolraad dd. 26/02/2018

2

Bijlage 1

ROZEMARIJN
BEREKENING voor 2018-2019
en vergelijking met schj 2017-2018

Telling op 01-02-2018
LESTIJDENPAKKET 2018-2019

71 ll. = 307 lestijden x 0,945 = 299,12 = 299 lestijden

29

lestijden MINDER dan schj. 2017-2018

PARAMEDISCH URENPAKKET 2018-2019

32 externe leerlingen X 3,9 = 124,8 = 125 uren

idem dan schj. 2017-2018
ADMINISTRATIEF PUNTENENVELOPPE 2018-2019
9 + ((13 kl x 0,6636) + 58 ll) x 0,2857)
= 9 + (8,63+ 58) x 0,2857)
= 9 + (66,63 x 0,2857)
= 9 + 19,04 = 28,04 = 28 punten
2 punten MINDER dan schj. 2017-2018

ICT 2017-2018
71 LLN X 1,25 X 0,03969 = 3,52 = 4 punten
idem dan schj. 2017-2018

Edulex: Personeelsformatie in het Buitengewoon Onderwijs: BaO/2005/10
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