Verslag schoolraad dd. 17/09/2018
Aanwezig:
Directie/gemandateerde schoolbestuur: Caroline Van Dorpe
Personeel: Inge Coussement, Peter De Smet
Ouders: Olaf Audooren, Imke Herbots
Lokale gemeenschap: Liesbeth Roose, Filip Maertens
Verontschuldigd:/
Afwezig: /
Agendapunten:
1. Aanstellen secretaris
2. Goedkeuring verslag dd. 11/06/2018
3. Open klasdag augustus: evaluatie
4. Schooljaar 2018-2019
5. Aanvraag type 9: procedure
6. Varia
Verslag:
1. Aanstellen secretaris
Secretaris: Liesbeth Roose
2. Goedkeuring vorig verslag dd. 11/06/2018
Het verslag is goedgekeurd.
3. Open klasdag augustus: evaluatie
In het verleden werd in het begin van het schooljaar een kennismakingsavond
georganiseerd met een voorstelling van de klaswerking door de leerkrachten voor ouders.
Om dit laagdrempeliger te maken ging op 29/8 tussen 17u en 19u voor de eerste keer een
open klasdag door. De kinderen waren hierbij welkom en er was een informeler contact
mogelijk met de leerkracht. Vrij veel ouders kwamen langs en de opkomst was iets hoger dan
bij de kennismakingsavond. Het is belangrijk om dit initiatief verder te zetten, in het bijzonder
voor degene voor wie de school of leerkracht nieuw is en als signaal naar de kinderen van
de schoolstart.
4. Schooljaar 2018-2019
Het leerlingenaantal bedraagt 66 leerlingen (5 minder dan vorig jaar) waarvan 65 actief
aanwezig. Eén leerling krijgt permanent onderwijs aan huis. Er zijn 10 pedagogische
eenheden ingericht: 3 in de kleuterschool en 7 in de lagere afdeling.
Vanuit het expertisenetwerk worden 9 leerlingen met een verslag type 2 begeleid. Dit zijn
kinderen die een IAC volgen binnen het regulier onderwijs en 5 uur begeleiding per week
krijgen vanuit het expertisenetwerk. Deze begeleiding wordt gedragen door 2 fulltime
leerkrachten.
Op het einde van het schooljaar zullen er vermoedelijk 12 schoolverlaters zijn.
Twee leerkrachten hebben de school verlaten:
- Juf Chirstel (klas bruin) werkt nu in Salvator (type 9) binnen het IVIO
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Juf Céline (halftijds ambulante leerkracht) is gestart in De Kim en De Sam in Deerlijk.

Bosklassen van 25/2 tot 1/3
Rekening houdend met de maximumfactuur en de praktische organisatie (nood aan
begeleiding, aangepast vervoer e.d.) bleek het niet realistisch om dit verder om de twee jaar
te organiseren. Dit zal nu om de drie jaar zijn. De bosklassen worden dit jaar georganiseerd
voor de volledige lagere school. Ouders zullen een brief meekrijgen met een uitnodiging tot
deelname. Bij inschrijving wordt een voorschot gevraagd van 55 euro, dit is bindend. Later
volgt nog een infomoment. Voor de minder mobiele kinderen wordt het vervoer nog verder
bekeken (aangepaste stoel van thuis, zelf instaan voor vervoer…).
Het dagprogramma wordt per pedagogische eenheid zoveel mogelijk aangepast aan het
ritme en de mogelijkheden van het kind. De accommodatie leent zich hier toe (subtropisch
zwembad, snoezelhuis).
I.f.v. begeleiding kan er, indien mogelijk, beroep gedaan worden op studenten van de
hogeschool die stage moeten doen. De voorkeur gaat in eerste instantie uit naar personen
die de kinderen kennen en dus vaste vrijwilligers.
5. Aanvraag type 9: procedure
De aanvraag voor type 9 werd ingediend en bekendgemaakt op de laatste
directievergadering. Hier werd duidelijk dat er vermoedelijk bezwaar zal aangetekend
worden. Een collegiaal overleg wordt georganiseerd om tot een consensus te komen. De
aanwezigheid van een schoolraad vormt een sterkte binnen de aanvraag. Het dossier voor
AGODI werd ook al voorbereid.
In het verleden werd ook de oprichting van een campus overwogen maar dit is voorlopig
geen optie.
6. Varia
Vrijdag is het STRAP-dag. Don Bosco neemt deel en wil de site volledig autovrij maken tussen
8u en 16u. De politie gaf aan dat ze hierin niet kunnen ondersteunen omdat het gaat om
een privaat domein. De bussen van Rozemarijn en ouders van minder mobiele kinderen
zullen wel door mogen.
7. Besluit en afspraken
- De schoolraad richt zich met een brief tot het schoolbestuur met de vraag naar een
duidelijke toekomstvisie voor Rozemarijn. Olaf doet een aanzet hiervoor.
- Volgend overleg: 11 februari 2019 om 19u30
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