
 

 

Schoolraad maandag 30 mei 2022 

Te Rozemarijn, 18.30-19.30 

Aanwezig :  

Gemandateerde schoolbestuur: Anne Vanwelden  

Personeelsleden: Hannelore Lataire, Joy Vandekerckhove 

Ouders: Olaf Audooren 

Leden lokale gemeenschap: Lieve Goetgebuer 

Directie : Tine Beke 

 

Verontschuldigd : Lucretia De la Rivière, Filip Maertens 

 

Welkom  

1 Goedkeuring verslag dd 21 oktober 2021 

2 Leerlingenaantallen vooruitzicht 2022-2023 

2.1 Type 2 
1 februari 2021 

 jongens meisjes Totaal  

kleuter 14  14 

lager 33 18 51 

POAH   1 1  2 

Totaal  48 19 67 

 

27 mei 2022 

 jongens meisjes Totaal  

kleuter 15 1 16 

lager 33 19 52 

POAH   1 1  2 

Totaal  49 21 70 

 

Nieuwe inschrijvingen  

 jongens meisjes Totaal  

kleuter 1 3 4 

lager  1? 1? 

 

Schoolverlaters : totaal 13  

11 kinderen naar secundair (waarvan 6 naar school met MFC, 1 POAH)  

1 leerlingen naar lagere school met MFC 

1 leerling naar andere school wegens afstand huis-school (problemen leerlingenvervoer)  



 

2.2 Type 9 

 

1 februari 2021  

  jongens  meisjes  Totaal   

kleuter  4 3 7 

lager  8 3 11 

Totaal   12 6 18 

  
27 mei 2022  

  jongens  meisjes  Totaal   

kleuter  4 3 7 

lager  9 3 12 

Totaal   13 6 19 

  
Nieuwe inschrijvingen (tot vandaag)   

  jongens  meisjes  Totaal   

kleuter  2    2  

lager  2 1  3 

  
1 jongen naar secundair 

2 kleuters naar andere school wegens afstand huis-school  

3 Personeelsformatie 2022-2023 

 

Volgens telling 1 februari (type 2) 

 
Lestijden onderwijzend personeel 

Aantal lln 67 275 

Urenpakket paramedisch, medisch, sociaal, 
psychologisch en orthopedagogisch personeel 
 

Aantal lln 46 179 

punten ICT-coördinatie Aantal lln 67 5 (=2u) 

punten adm-en beleidsondersteuning Aatnal lln 67 33  

 

4 Schoolreglement  

4.1 Prijzen 
We bevinden ons vandaag in een moeilijke economische realiteit. Voedselprijzen blijven 

stijgen. Dat ondervinden we allemaal dagelijks in de supermarkt. Van onze leveranciers 

ontvingen we een gemotiveerde aanvraag tot prijsstijging en dit op basis van artikel 38/9 van 

het KB uitvoering (onvoorzienbare omstandigheden). 

Na grondig onderzoek en overleg met de leveranciers en met BREMA (de sectorfederatie), is 

vzw DOKO akkoord gegaan met deze prijsverhoging. Het is van belang dat de leveranciers 

de dienstverlening, de portiegrootte en de kwaliteit van de maaltijden blijven garanderen. 

Leveranciers moeten verder blijven instaan voor een gezonde variatie op het menu van kip-, 

rund-, varken-, kalkoenvlees en vis. 

 2021-2022 Vanaf 1 sept 
2022 

Stijging in 
procent 

Gevraagd  
2021-2022 

Vanaf 1 
sept 2022 



 
Kleutermaaltijd 1.75 2.10 20% 2.50 3.00 

Lagere school 2.25 2.50 11.11% 3.00 3.5 

Afwijkende 
maaltijd 
kleuter 

2.25 2.35 4.44% 2.50 3.00 

Afwijkende 
maaltijd lager 

2.25 2.80 24.44% 3.00 3.5 

Soep per liter 0.70 1.88 168.57% 0.35 0.70 

 

4.2 Schooluren (bijlage 1) 
Huidig rooster : 25 min LT op dinsdag stonden geroosterd tijdens de middag. Dit gaf 

problemen met roosteren uren personeel. 

Middagpauze wordt 5 min korter.  

School begint om 8.55 (iplv 8.50) 

5 Infrastructuur 

5.1 Opvolging brandweerverslag 
Opvolging van de te treffen maatregelen uit het recentste verslag 028488-007/BDM van 
14/02/2019. 
2 mogelijkheden :  
  

A. Op het gelijkvloers: De twee binnentrappen worden gecompartimenteerd, de 
uitgangen op het gelijkvloers moeten op die wijze teruggetrokken worden zodat ze de 
evacuatiewegen niet hinderen, de nuttige breedte van de trap moet behouden blijven. 

 
  

B. Op de eerste verdieping: De open wanden van de rondgang worden dichtgemaakt 
EI60, eventuele raampartijen moeten eveneens EI60 hebben. Opgelet ook de ramen 
van de sanitaire ruimte of de deur in de gang op de eerste verdieping moet(en) een 
brandweerstand hebben. 

 
Op deze manier wordt centraal een atrium gemaakt bij het gelijkvloers en wordt de 
eerste verdieping een afzonderlijk compartiment. 
De gecompartimenteerde binnentrappen zorgen ervoor dat de eerste verdieping over 
2 uitgangen beschikt, nl. de binnentrap en de buitentrap. 
Ter info: Wanneer ervoor gekozen wordt om de 2 binnentrappen nog bijkomend van 
elkaar te scheiden met een verticale tussenwand (EI60) dan kunnen de 
binnentrappen als 2 binnentrappen/uitgangen worden gezien en beschikt de 
verdieping over 3 afzonderlijke uitgangen. 

 

5.2 Project ‘groene speelplaats’ 
We willen onze buitenspeelplaatsen uitbreiden. We schrijven momenteel een project uit om 

subsidies te kunnen aanvragen hiervoor. Dit gebeurt is samenwerking met MOS (Milieuzorg 

op school).  

- Uitbreidingszones  stuk grond links van de school Rozemarijn 

tuintje naast turnzaal 



vergroenen van stenen speelplaatsen  

- Wie is erbij betrokken :  medewerker MOS, landschapsarchitect 

adviesgroep school  

ouders (sponsoring, schoolfeest, helpende handen) 

- Financieel :    pastaverkoop (nov 2021) 

verkoop paaseitjes (maart 2022) 

opbrengst schoolfeest (april 2022) 

… 

Begin volgend schooljaar zal er een vergadering plaatsvinden voor de ouders waarin het 

project wordt voorgesteld en een oproep wordt gedaan naar helpende handen.  

6 Kalender 2022-2023 (bijlage 2) 

7 Vergaderingen schoolraad 2022-2023  

8 Varia  

 


