Verslag ouderraad
GBS De Bever – ‘t Mozaïek
DATUM

19/02/2018

OPGEMAAKT DOOR

Sigrid Falleyn

LOCATIE

De Bever, Ichtegem

Aanwezigheden/verontschuldigingen

Aanwezig:
•
•

Namens de school: Celesta Muylle, Rik Bernaert (voor agendapunten 1-4), Belinda
Mylle (voor agendapunten 1-4).
Namens de ouders: Jurgen Blauwet, Nadine Longueville, Mieke Loontjens, Nele Bolle,
Jessie Denolf, Nele Staelens, Lut Maertens, Marinka Draye, Dries Maeckelbergh,
Christel Delft, Stijn Degrieck, Sigrid Falleyn.

Verontschuldigd: Emmy Dens, Katja Verstrepen, Kristof Passchyn.
Agenda

1. Goedkeuring vorig verslag
Opvolgpunten

Beslissing ouderraad / opvolging

Mededeling op schoolfacturen duidelijker maken.

Gebeurd.

Goedkeuring huishoudelijk reglement van de

Vraag: vallen de ouders onder de verzekering

ouderraad.

van de school wanneer ze zich inzetten voor
de ouderraad, schoolraad of vriendenkring?
 Neen. We zullen de verwijzing naar
de verzekeringspolis verwijderen uit
het reglement.

Aanwezigheid van ouderraad op het

Niemand deed een aanvraag maar we laten

oudercontact: getest in december.

het

staan

op

de

formulieren

voor

het

oudercontact.
Vraag tot plaatsing paaltjes bij de klas in de

Paaltjes zijn ondertussen geplaatst.

oude videotheek.

2. Visie- en missietekst van de school
VISIE- EN MISSIETEKST
Nog in opbouw. Wordt bekendgemaakt aan
alle ouders eens klaar.

BESLISSING

/ADVIES OUDERRAAD

Ontwerptekst: positieve feedback van de ouders.

3. 1 februari-telling
Cijfers 2017 tov 2018:

Ichtegem
Eernegem

Kleuters
2017
42
124

Kleuters
2018
52
112

Lager 2017

Lager 2018

79
202

90
213

Totale
wijziging
+21
-1

4. Refterbeleid
REFTERBELEID
•

Er wordt nu gewerkt met twee

BESLISSING

•

/ADVIES OUDERRAAD

De ouders vragen aan de directie om ook eens
naar de opinie van de leerlingen te vragen.

tafelverantwoordelijken (oudere
leerlingen) per tafel, indien mogelijk.
o
•

Leerkrachten unaniem positief.

Flexibiliteit warm eten? Nu wordt er

•

Consensus:

de

ouders

begrijpen

dat

vaak nog overdag veranderd, ouders die

wijzigingen tot overlast kunnen zorgen voor

bellen, enz.

het

secretariaat,

en

stellen

voor

dat

wijzigingen kunnen tot ten laatste 9u ->
meedelen in nieuwsbrief. Andere restricties
lijken moeilijker door te voeren.

5. Rapportbeleid
RAPPORTBELEID

BESLISSING

/ADVIES OUDERRAAD

Medianen en gemiddelden op rapporten

De meeste ouders blijven pro gemiddelden

vermelden wordt in vraag gesteld door een

indien ook de eigen punten vermeld blijven.

van de ouders.

Ouders vragen wel naar gerichte en persoonlijke
feedback op elk rapport.

6. Status verkeersveiligheid ’t Mozaiek
VERKEERSVEILIGHEID ‘T MOZAÏEK

BESLISSING

2 vragen aan Verkeerscommissie gesteld:

Deze vragen staan op de agenda van

•
•

Gele streep thv blauwe poort
Visie voor kindvriendelijke aanleg van de Oscar
Willemstraat

/ADVIES OUDERRAAD

de komende vergadering van de
Verkeerscommissie.

Gemachtigd opzichters
GEMACHTIGD OPZICHTERS

BESLISSING

/ADVIES OUDERRAAD

Alle vaste leerkrachten van de afdeling Eernegem hebben
een opleiding tot gemachtigd opzichter gevolgd. Voor
afdeling Ichtegem nog 1 juf.
Elke leerkracht heeft of krijgt binnenkort een band, en
er wordt gestimuleerd om die telkens te gebruiken.

7. Werking kriebelteam Eernegem
VERSLAG SCHOOLRAAD

BESLISSING

Er waren een paar introductieproblemen maar nu draait het

We zullen vragen aan de directie

goed: 5 vrijwilligers, 2 voor de kleuters en 3 voor de lagere

om nog eens een oproep tot

school.

vrijwilligers in de nieuwsbrief te

Idealiter zouden er wel meer vrijwilligers zijn want nu vergt

plaatsen.

dit een grote inspanning.
Positieve resultaten: er is meer sensibilisering en meer
aandacht voor de problematiek.

/ADVIES OUDERRAAD

8. Energie-audit
ENERGIE-AUDIT

BESLISSING

/ADVIES OUDERRAAD

De gebouwen van de gemeente hebben een energie-audit

De ouders zijn positief over deze

ondergaan.

plannen.

Resultaten: er moeten enkele ingrepen gedaan worden. Zijn
dit jaar begroot en zullen uitgevoerd worden:
•

•

De Bever:
o Fase 5 van het schrijnwerk wordt ingepland
(o.a. hoog-rendementsglas)
o Er komen zonnepanelen op school
o Vernieuwing op het speelplein
Eernegem:
o Schilderwerken (in eigen beheer)
o Isoleren zolder (vloerisolatie + dakisolatie)
o Zonnepanelen
o Inrichten van het lokaal aan de turnzaal tot
omkleedruimte

Datum

14 mei

Agenda
volgende
ouderraad

Te bepalen.

Uur

20u

Locatie

‘t Mozaiek,
Eernegem

