ouderraad
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
Ichtegem / Eernegem
Vergadering van de ouderraad dd. 19 juni 2017
Vergaderingnummer 33

Aanwezig:
Namens de school:/
Namens de schoolraad: Emmy Dens
Namens de ouders: Jurgen Blauwet, Nadine Longueville, Mieke Loontjens,
Sofie Delaey, Nele Bolle, Jessie Denolf, Nele Staelens, Katja Verstrepen, Lut
Maertens, Bianca Buffel, Dries Maeckelbergh, Kristof Passchyn
Verontschuldigd:
Celesta Muylle, Sigrid Falleyn
Agendapunten:
1. Goedkeuring vorig verslag
• Aanvulling op het verslag bij punt 6 :” Mijn droomschool”. De
leden van de ouderraad vragen om de ontwerptekst te mogen
ontvangen om een advies te kunnen formuleren vóór de
definitieve publicatie.
2. Klasverdeling schooljaar 2017 -2018
In het schepencollege werd dankzij de uitgebreide motivering en het
vroegtijdig bespreken van de problematiek met het SB, een
princiepsakkoord gegeven voor 24 u beleidsondersteuning. Na
goedkeuring door de gemeenteraad zal deze ondersteuning gebruikt
worden voor:
1) 5 u die nodig zijn om alle klassen te maken
2) 10 u voor het vijfde leerjaar Eernegem: splitsen voor taal en
rekenen
3) 9 u voor het vierde leerjaar Eernegem: splitsen voor taal en
rekenen
Dit brengt de (voorlopige) startsituatie op 1 september op het
volgende:
Kleuterafdeling Eernegem
Peuterklas

5

1° kleuter A

14
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1° kleuter B

16

2° kleuter A

15

2° kleuter B

16

3° kleuter A

17

3° kleuter B

17

Kleuterafdeling Ichtegem
Peuter en 1° kleuter

11

2° kleuter

16

3° kleuter

14

Lagere afdeling Eernegem
1° leerjaar A

18

1° leerjaar B

18

2° leerjaar A

21

2° leerjaar B

19

3° leerjaar A

21

3° leerjaar B

23

4° leerjaar A

30

5° leerjaar A

29

6° leerjaar A

18

6° leerjaar B

17

Lagere afdeling Ichtegem
1° leerjaar

13

2° leerjaar

11

3° leerjaar

22

4° leerjaar

14

5° en 6° leerjaar

16+12
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3. Huishoudelijk reglement van de ouderraad: Bespreking
aanpassingen
• “Ouders” werd vervangen door “ouders (voogd, pleegvoogd,
wettelijk vertegenwoordiger)”
• “Echtgenoot” werd vervangen door “echtgenoot (partner)”
• Kerntaken werd aangevuld met “De leden van de ouderraad
vertegenwoordigen het standpunt van de ouders t.o.v. de
inrichtende macht.
Vóór publicatie zal nog gekeken worden naar laatste stand van zaken
m.b.t. de bevoegdheden van de ouderraad in de regelgeving.
4. Kriebelteam ’t Mozaïek
Er is een eerste oproep gedaan voor kandidaten voor het kriebelteam
in ’t Mozaïek via de ouderraad. Momenteel zijn er 2 kandidaten. Om
vlot te kunnen werken zijn er minstens een 9-tal personen nodig. Er
zal gevraagd worden aan de directie om bij het begin van het
schooljaar een briefje mee te geven met alle kinderen om ouders te
vragen tot deelname aan het Kriebelteam.

5. Verslag van de schoolraad 12/06/2017
Het verslag van de schoolraad van 12/06/2017 wordt overlopen
6. Varia
•

•

Gezien de huidige warme temperaturen wordt er gevraagd als de
school iets speciaal doet voor de kinderen bv. Stimuleren tot
voldoende drinken ed. Dit wordt nagevraagd bij de directie.
Betaling van kosten aan de school: de bemerking wordt gemaakt
dat de betaling van onkosten niet altijd uniform verloopt. De ene
keer is het cash, de andere keer via de schoolrekening. De vraag
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•

•

•

wordt gesteld als niet alles via de schoolrekening kan verlopen.
Dit wordt nagevraagd bij de directie
In de afsprakennota stimuleert de school gezonde voeding. De
vraag wordt gesteld als dit niet kan doorgetrokken worden naar
alle activiteiten bv recepties, einde schooljaar,… De vraag zal
gesteld worden aan de directie als er hier afspraken rond zijn.
In ’t Mozaiëk zijn er de voorbij maanden een aantal initiatieven
genomen om de werking in de refter vlot te laten verlopen o.a.
participatie van de leerlingen. Er zal aan de directie gevraagd
worden wat de verder planning is m.b.t. het beleid in de refter.
Communicatie: Er wordt opgemerkt dat niet alle communicatie
tijdig gebeurd. De nieuwe nieuwsbrieven zijn een positieve
evolutie waar o.a. geplande activiteiten worden in opgenomen
op schoolniveau. Het voorstel wordt gemaakt om dit door te
trekken naar alle activiteiten ook op klasniveau.
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