ouderraad
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
Ichtegem / Eernegem
Vergadering van de ouderraad dd. 3 maart 2015
Vergaderingnummer 27

Aanwezig:
Namens de school: Schepen Celesta Muylle (tot 21u15), Rik Bernaert
Namens de schoolraad: Emmy Dens
Namens de ouders: Jurgen Blauwet, Nadine Longueville, Mieke Loontjens,
Heidi Dhaens, Sabrina Demey, Sofie Delaey, Nele Staelens, Kristof Passchyn,
Katja Verstrepen, Hartwig Maes, Bianca Buffel, Sigrid Falleyn
Verontschuldigd:
Stefaan Meulemeester, Sofie Tilleman, Sandrijn Vanslembrouck, Bieke
Verlet, Michael Filez, Kimberley Callewaert, Isabel Deceuninck.
Agendapunten:
1. Goedkeuring vorig verslag.
-

Inspectie sanitair: alles goedgekeurd; opm dat er in de toekomst extra toiletten zouden
moeten komen
Mailadres ouderraad in orde nu.

2. Leerlingenaantallen:





1 feb 2015:
Totaal 434 lln (= +4 tov 2014)
Eernegem: 133 kleuter; 169 lager
Ichtegem: 55 kleuter; 79 lager
Dit is een lichte stijging tov 2014 dus aantal lesuren zal kunnen behouden blijven
Indeling:
1ste lj: worden allicht 2 klassen van +-23 lln
Verhuis van de klassen zal nodig zijn
Er kunnen ook nog andere wijzigingen zijn

3. Directiewissel
-

Op 1 oktober akte genomen van ontslag huidige directrice
Informatieve gesprekken met OVSG
 Gekozen voor procedure waarbij zowel interne als externe kandidaten kunnen
solliciteren
 Tijdslijn opgesteld & stappenplan
 Nu bezig: ontwerp profiel
 Volgende stappen:
In de schoolraad moet er een advies gegeven worden over dat profiel
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ABOC (vakbond / overlegcomite) moet zijn advies geven
Openstelling vacature
Daarna schriftelijk & mondeling examen
Tegen eind juni afronden

4. Verkeersveiligheid Eernegem
-

-

Sedert september geen klachten meer gehoord
Mobiliteitsplan gepubliceerd (zie website school)
o Gebaseerd op gegevens 2007
o Fietspooling: schepen Celesta heeft link doorgestuurd naar ouderraad; nog geen
concrete initiatieven
Vraag om ook ’s middags begeleiding te hebben bij oversteken: geen opvolging; ’s avonds
ook geen begeleiding aan zebrapad hoek Westkerkestraat
Leerkrachten motiveren om niet aan de schoolpoort te parkeren: geen merkbaar gevolg aan
gegeven
Voorstel: voorstellen bundelen en naar veiligheidsadviseur sturen
o Houden we vooraf een enquête?
 OK. Beperkt tot Eernegem (situatie in Ichtegem is goed onder controle)
 Sigrid kijkt om iets elektronisch op te stellen – verspreiding via link op
website & opm in agenda?
 Welke vragen? Jurgen en Sigrid ontwerpen iets

5. Evacuatie school Eernegem
-

Ouders niet verwittigd: omdat het noodplan niet afgekondigd werd – nooit in die fase
geweest; ook zouden de kinderen dan naar de sportzaal geëvacueerd worden
Vraag aan ouders/grootouders om hun kinderen niet zonder verwittiging mee te nemen
Evacuatie zeer vlot verlopen

6. Verslag uit de schoolraad
-

Slechts 1 echt agendapunt: maatregelen bij staking; uiteindelijk niet nodig want bijna
niemand wou staken

7. Varia
- Is er een drink- en plasbeleid op school?
o Directie: er is geen beleid; naar toilet gaan is altijd toegestaan maar water drinken
tijdens de les enkel op doktersadvies
o In Ichtegem is er een eerste en een tweede bel. In Eernegem ook?
o Vraag naar leerkrachten toe om kinderen er herhaardelijk aan te herinneren dat ze
moeten drinken
o Suggestie naar directie toe: water drinken in de klas toestaan
Hoe gaan juffen om met ernstige ziektes bij ouders of bij klasgenootjes?
Rapporten: worden pas bij oudercontact meegegeven? Klopt, dit is bewust zo.

8. Volgende vergadering: dinsdag 9 juni 20u in Ichtegem
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