VERSLAG OUDERRAAD NR 32
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
ICHTEGEM – EERNEGEM
Aanwezig:
Namens de school: Schepen Celesta Muylle (na schepencollege)
Namens de schoolraad: Emmy Dens
Namens de ouders: Jurgen Blauwet, Nadine Longueville, Mieke Loontjens, Nele Staelens, Dries
Maeckelbergh, Lut Maertens, Jessie Denolf, Nele Bolle, Bianca Buffel, Pieter Delrue
Verontschuldigd: Sigrid Falleyn, Katja Verstrepen, Sofie Delaey, Kristof Passchyn
Stopzetting: Joke Vermeirsche, Sofie Tilleman

WANNEER : Dinsdag 11 oktober 2016 om 20u
WAAR: Gemeentelijke Basisschool De Bever te Ichtegem
AGENDA:
1

Verwelkoming
We verwelkomen Pieter Delrue die zich vanaf dit jaar ook aansluit bij de ouderraad voor
afdeling ’t Mozaïek

2

Goedkeuring vorig verslag: geen opmerkingen

3

Samenstelling ouderraad: nieuwe leden en functies
Voorzitter: Jurgen Blauwet (unaniem)
Secretaris: Sigrid Falleyn (unaniem)
Vertegenwoordigers schoolraad De Bever: Luts Maertens en Nadine Longueville
Vertegenwoordigers schoolraad ’t Mozaiëk: gezien het laag aantal vertegenwoordigers van ’t
Mozaïek wordt de aanstelling uitgesteld. Er zal via mail een oproep komen naar alle leden

van ’t Mozaïek voor kandidaten, bij meer dan 2 kandidaten zal er een stemming
georganiseerd worden.

4

Leerlingenevolutie

Eernegem
Ichtegem

5

Kleuter
september
‘15 96
33

Kleuter
juni ‘16
110
36

Lager
september
‘15 205
78

Lager
juni ‘16
197
83

Verkeersveiligheid: evaluatie
Voor ’t Mozaïek is er op strapdag een actie geweest samen met de verkeerscommissie om de
fluohesjes te stimuleren bij de leerlingen. Voor alle leerlingen/kleuters van ’t Mozaïek werd
een fluohesje voorzien door de vriendenkring.
Bij een eerste telling hadden 3 klassen 100% van de fluohesjes aan. Deze klassen kregen elk
een cadeaubon van Dreamland om een nuttig geschenk te komen voor gemeenschappelijk
gebruik in de klas.
Tegelijkertijd zijn er verschillende snelheidsmetingen geweest in Eernegem en Ichtegem
resultaten hiervan zijn niet gekend.
Voor De Bever werd op strapdag de jaarlijkse actie opgezet.
Vanuit de directie werd de vraag gesteld naar de mening voor een Kiss en Ride zone voor ’t
Mozaïek. Uit de verkeersenquête van vorig jaar is gebleken dat de ouders niet echt vragende
partij zijn hiervoor.

6

Verslag uit de schoolraad
Stand van zaken m.b.t. de slaapklasjes: ’t Mozaïek is gestart op 19/09, De Bever start na de
Herfstvakantie.
Stand van zaken m.b.t. vervoer Ichtegem: De gemeente is momenteel op zoek naar een
oplossing voor de beëindiging van de samenwerking tussen de VBS en De Bever voor het
schoolvervoer. Er wordt bekeken om zelf een bus aan te kopen en deze gemeenschappelijk
te gebruiken voor De Bever en ’t Mozaïek voor zwemles en uitstappen. Bijkomend moet dan
ook gezocht worden naar een chauffeur. Er wordt eerst een financieel plan opgemaakt om
dan een definitieve beslissing te nemen.
Infrastructuurwerken: nieuwe stookplaats voor Eernegem + nieuwe radiatoren, vierde fase
van de vervanging van het schrijnwerk in Ichtegem

7

Varia
Emailadres ouderraad: een mail voor de ouderraad gaat altijd naar de directie en de
voorzitter. De leden bemerken dat dit een belemmering kan zijn voor ouders om een melding

te maken omdat de directie onmiddellijk op de hoogte is. Dit was ook de initiële opzet om
het emailadres naar beide te sturen. Beide partijen zijn op de hoogte van meldingen.
Op vlak van ICT zijn er ook een aantal opmerkingen: de printer dient vervangen te worden,
bij een digitaal bord ontbreekt een kabel waardoor deze niet ten volle kan gebruikt worden.
De wifi werkt niet steeds.
Celesta meldt de er continu investeringen gebeuren op vlak van ICT maar dat dit gespreid
moet verlopen. De problemen komen ook deels door de afwezigheid van een ICT-coördinator
waarvoor er een examen lopende is.

