7

ADVIES BETREFFENDE DE ERKENNINGSVOORWAARDEN

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies:
BEPERKT GUNSTIG
 voor de erkenningsvoorwaarde 'voldoen aan de onderwijsdoelstellingen'

omwille van het onvoldoende realiseren van de onderwijsdoelstellingen voor
Structuuronderdeel
Basisvorming Specifiek gedeelte
Graad 2 ASO Economie
wiskunde
Graad 2 ASO Grieks-Latijn
wiskunde
Graad 2 ASO Latijn
wiskunde
Graad 2 ASO Wetenschappen
wiskunde
Graad 2 ASO Sportwetenschappen
wiskunde
Graad 2 TSO Techniek-wetenschappen
wiskunde
 voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Om deze tekorten op te volgen voert de onderwijsinspectie vanaf 07-10-2017 opnieuw een controle uit.
GUNSTIG
 voor de overige erkenningsvoorwaarden.

8

OVERIGE REGELGEVING: REGELING VOOR VERVOLG

Op de gecontroleerde overige regelgeving werden door het inspectieteam geen inbreuken voor verder
gevolg door de onderwijsinspectie vastgesteld.

Namens het inspectieteam

Voor kennisname namens het bestuur

Jos VERMIJL
de inspecteur-verslaggever

Mario HANNES
de directeur

Datum van verzending aan de directie en het
bestuur van de school

125799 – so – Rozenberg S.O. te MOL (Schooljaar 2014-2015)
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7

ADVIES BETREFFENDE DE ERKENNINGSVOORWAARDEN

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies:
BEPERKT GUNSTIG
 voor de erkenningsvoorwaarde 'voldoen aan de onderwijsdoelstellingen'

omwille van het onvoldoende realiseren van de onderwijsdoelstellingen voor
Structuuronderdeel
Basisvorming Specifiek gedeelte
Graad 2 TSO Lichamelijke opvoeding en sport
wiskunde
Graad 2 TSO Sociale en technische wetenschappen
wiskunde
 voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Om deze tekorten op te volgen voert de onderwijsinspectie vanaf 07-10-2017 opnieuw een controle uit.
GUNSTIG
 voor de overige erkenningsvoorwaarden.

8

OVERIGE REGELGEVING: REGELING VOOR VERVOLG

Op de gecontroleerde overige regelgeving werden door het inspectieteam geen inbreuken voor verder
gevolg door de onderwijsinspectie vastgesteld.

Namens het inspectieteam

Voor kennisname namens het bestuur

Jos VERMIJL
de inspecteur-verslaggever

Kristof SCHEPERS
de directeur

Datum van verzending aan de directie en het
bestuur van de school

125823 – so – Rozenberg S.O. te MOL (Schooljaar 2014-2015)
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