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Schoolraad dd. 21 oktober 2021    

Aanwezig : 

Personeelsleden: Peter De Smet, Mieke Hutsebaut 

Ouders: Olaf Audooren 

Leden lokale gemeenschap: Lieve Goetgebuer 

Directie : Tine Beke 

Gemandateerde schoolbestuur: Anne Vanwelden  

 

Verontschuldigd : Lucretia De la Rivière, Filip Maertens 

  

 

Agenda schoolraad  

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de vergadering van 

14/06/2021 

2. Voorstelling nieuwe leden 

3. Toelichting bij de leerlingenaantallen 
4. Oprichting type 9 – RoSa  
5. Toelichting bij de aanwending van lestijden, uren 

6. Schoolreglement- wijzigingen 

7. Infrastructuurwerken 

8. Informatie over het inschrijvingsbeleid  

9. Geplande activiteiten  

10. Planning vergaderingen schoolraad  

 

1. Goedkeuring en opvolging van het vorig verslag van de vergadering van 14 juni 

2021 

 

2. Voorstelling nieuwe leden 

- Mevrouw Lucretia De la Rivière 

- Mevrouw Lieve Goetgebuer 

3. Leerlingenaantallen 

Rozemarijn (type 2)  

 jongens meisjes totaal 

kleuters 8 0 8 

lager 33 18 51+ 2 POAH  

Totaal  41 18 59 + 2POAH  
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- 59 kinderen verdeeld over 2 kleuterklassen en 7 lagere school klassen, 

+ 2 leerlingen POAH (permanent onderwijs aan huis) 

 

Evolutie aantal leerlingen naar vestigingsplaats en onderwijsniveau  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

kleuter 23 13 13 15 14 

Lager  58 58 54 45 49 

 81 71 67 60 63 

 

 

4. Type 9 : RoSA 

Leerlingenaantallen :  

Op 1 september 2021 

- Lager : 11 kinderen, 2 klassen 

- Kleuter : 2 kinderen 

Op 1 oktober 2021 : 

- Lager : 11 kinderen 

- Kleuter : 5, 1 klas 

Op 8 november 2021 :  

- Kleuters : 6  

Momenteel is er nog interesse, maar de kleuterklas is volzet.   

 

5. Personeelswijzigingen 

Type 2  

Er zijn enkele nieuwe mensen in dienst omwille van verschillende redenen: 

- 2 leerkrachten van Rozemarijn maakten de overstap van type 2 naar type 9.  

- Tov van schooljaar 2020-2021 werd 1 klas meer ingericht.  

- Enkele personeelsleden zijn afwezig door ziekte, verlofstelsels,… 

- De kinderverzorgster ging eind vorig schooljaar op pensioen. 

- Er zijn enkele paramedische uren meer tov van vorig schooljaar.  

Verdeling : totaal 152 u   

Ortho 35/40 

Verpleegster 24/32 

Logo  23/32 

Ergo  29/32 

Kine  12/32 
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Kinderverzorgster  24/32 

Psycho  5/40  

 

- Lerarenplatform: 11  

- 2 lestijden in het kader van extra omkadering bijsprong 

- 8 lestijden in het kader POAH  

 

6. Schoolreglement – wijzigingen 

- Geen wijzigingen tov vorig schooljaar.  

- Momenteel wordt er nagedacht over een wijziging van de schooluren : 

Middagpauze duurt nu 90 min. Hiervan eten de kinderen 30min en spelen ze 

60min. De speeltijd duurt lang en vraagt veel toezichten.  

Kunnen we de middagpauze inkorten?  

 

7. Infrastructuur 

- Door start type 9 : een aantal lokalen verhuisd binnen de school.  

- Geplande werken : 

Automatisatie van de voordeur 

Aanpassing sloten ifv brandveiligheid 

Extra brandtrap boven  

 

8. Inschrijvingsbeleid 

De scholen van BuBaO van LOP Gent vragen om digitaal aan te melden. 

Waarom ? 

Er is capaciteitsdruk voor bepaalde scholen en/of bepaalde types in Gent BuBaO. 

Hierdoor kan niet iedere ouder een inschrijving realiseren in een school van hun 

(eerste) voorkeur. De voorbije inschrijvingsperiodes zagen we dat ouders bij 

meerdere scholen een inschrijving vragen om hun kans op een inschrijving in het 

buitengewoon basisonderwijs te verhogen. Hierdoor staan een deel van de kinderen 

bij meerdere scholen ingeschreven en staan anderen bij een of meer scholen op de 

wachtlijst. Daardoor worden scholen een hele periode geconfronteerd met in- en 

uitschrijvingen wat voor veel administratief werk bij de scholen zorgt. 

Wat is aanmelden via een digitale aanmeldprocedure ? 

Ouders duiden in een bepaalde periode in een voorkeurvolgorde scholen aan in 

een online procedure. De aangemelde kinderen worden daarna via bepaalde 

ordeningscriteria geordend. Bedoeling is om zo veel als mogelijk de hoogste 

voorkeurschool toe te wijzen. De ouders en scholen ontvangen het resultaat van de 

toewijzing waarna de ouders het kind kunnen gaan inschrijven in de school 

waarvoor ze een ‘ticket’ kregen. Er is in BuBaO Gent nog nooit gewerkt met een 

digitale aanmeldingsprocedure.  

Voordelen 

• Alle kinderen hebben evenveel tijd om een dossier aan te maken (niet: eerst 

komt eerst maalt).  
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• Ondersteuning van ouders bij het digitaal aanmelden hoeft niet op hetzelfde 

moment maar kan gespreid in de tijd. Het tijdstip van aanmelden speelt 

immers toch geen rol. 

• Carrousel van inschrijvingen is beperkt omdat altijd wordt geprobeerd om een 

voorkeurschool toe te wijzen. 

• Wachtlijsten zullen korter zijn omdat altijd wordt geprobeerd om zo hoog 

mogelijke voorkeurschool toe te wijzen. Kinderen komen alleen op de 

wachtlijst van scholen die hoger in hun voorkeurlijst staan dan de school 

waarvoor ze een toewijzing kregen. 

• Geen kampeertoestanden  

 

9. Geplande activiteiten 

- Ouderpraatcafé (2) 

- Pasta verkoop online 

- Kerstmarkt 17 dec 2021 

- Bosklassen : week van 21 februari 2022 

- Koekjesverkoop : voorjaar 2022 

- Schoolfeest 23 april 2022 

- Eerste communie 7 mei 2022 

- Plechtige communie 25 juni 2022 

 

10. Data schoolraden 2021-2022 

21/10/2021 

16/12/2021 

30/05/2022 

 

 


