ouderraad
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
Ichtegem / Eernegem

Vergadering van de ouderraad dd. 10 juni 2014
Vergaderingnummer 25
Aanwezig:
Namens de school: schepen Celesta Muylle, Dominique Bonny, Rik Bernaert
Namens de schoolraad: Emmy Dens
Namens de ouders: Jurgen Blauwet, Kevin Bonné, Isabel De Ceuninck,
Bianca Buffel, Nadine Longueville, Sofie Tilleman, Mieke Loontjens, Stefaan
Meulemeester, Heidi Dhaens, Hartwig Maes, Katja Verstrepen, Sabrina
Demey, Nele Staelens, Michael Filez, Sigrid Falleyn
Verontschuldigd:
Sandrijn Vanslembrouck, Bieke Verlet, Katrien Deprez
Agendapunten:
1. Goedkeuring vorig verslag.
Nieuwsbrief werd ondertussen doorgestuurd. E-mailadres van de
ouderraad zou niet werken. Jurgen volgt op.
2. Noodplan:
Er zijn noodplannen voor de 2 vestigingen; directie heeft bezoek
gekregen van een gemeentebeambte die nog wat tips gaf ivm
vluchtplaats en dergelijke. In Eernegem is er verleden week een
brandoefening geweest; er zal dit schooljaar nog een
onaangekondigde brandoefening plaatsvinden in Ichtegem.
3. Leerlingenaantallen:
 Enkele kleuters bijgekomen:
 145 kleuters in Eernegem
 53 kleuters in Ichtegem
4. Verslag uit de vergadering van de schoolraad
 De school is terug aangesloten bij de scholengemeenschap ‘G8’
voor een periode van 6j.
 Voordelen van een scholengemeenschap: extra zorguren,
administratie, ...
 Huiswerkbeleid verder besproken
5. Verbouwing sanitair:
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Jurgen heeft zoals afgesproken in naam van de ouderraad een
brief gestuurd naar het schepencollege omtrent de situatie van
het sanitair.
 Oplossing vanuit schepencollege:
 Er wordt een halve module aangebouwd aan de huidige
containers (3de kleuter) -> zal dienst doen als sanitair
meisjes
 Huidig sanitair: volwaardige uitbouw als sanitair jongens
 Geen ideale oplossing maar de beste oplossing gezien de
mogelijkheden. Rekening gehouden met budget en ook
beschikbaarheid afdak. Ook verluchting wordt voorzien.
 Bedoeling is om alles klaar te hebben tegen 1 september
 Ichtegem: tussenwand zal geplaatst worden door de
gemeentedienst.
6. Planning volgend jaar
 Anders aangepakt; leerkrachten hadden inspraak gevraagd
 Toewijzing uren op basis van 1 februari telling:
 Kleuter:
o 136 kleuters Eernegem + 49 kleuters Ichtegem
o = 249 lestijden + 12 lestijden op basis van socioeconomische status (SES)
o = 261 lestijden te delen door 24 (1 ambt = 24
lestijden)
o = 10,21 ambten = 10 voltijdse ambten + 21/24sten
van een 11de ambt
=> juf Feike en juf Catharina bereid om 3 uur extra
te werken, dus 11 ambten
- 3 klassen in Ichtegem: 1ste, 2de, 3de kleuter
- 8 ambten in Eernegem:

3 3de kleuterklassen

2 2de kleuterklassen

2 1ste kleuterklassen

1 peuterklas
 Lager:
o Leerlingen: 165 Eernegem + 76 Ichtegem
o samen 313 lestijden + 18 SES lestijden = 331
lestijden min 21 voor turnleraar = 310 lestijden over
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o = 12 ambten + 22/24sten: 2 uren tekort voor 13de
ambt zal waarschijnlijk opgevangen worden door hier
of daar een klas samen te voegen voor turnen of
zedenleer/godsdienst)
o 4 ambten in Ichtegem
- 1ste lj
- 2de lj
- Graadsklas 3de +4de lj
- Graadsklas 5de +6de lj
o 9 ambten in Ichtegem:
- 2 1ste lj
- 1 2de lj (grote klas: 27 à 28 lln)
- 2 3de lj
- 1 4de (ook grote klas 26 à 27 lln)
- 2 5de lj
- 1 6de lj
o 8 uren extra beleidsondersteurning (“tivoli-uren”)
aangevraagd & nog goed te keuren door het
gemeentebestuur -> hulp in Ichtegem
o Welke leerkracht welke klas zal lesgeven, is nog niet
beslist.
o Verdeling klasgroepen gebeurt niet meer op basis
van alfabet maar op basis van niveau: homogene
groepen op basis van resultaten. Kleuters schuiven
door zoals ze nu zijn ingedeeld.
o Voldoende lokalen beschikbaar.
 Schoolbestuur zal zijn best doen om ervoor te zorgen dat nieuws
over welke juf het kind zal hebben in de laatste dagen van het
schooljaar zal meegedeeld worden.
7. Varia:
 Verwarmingsketel in Ichtegem stuk: budget voor nieuwe ketel
goedgekeurd (gemeente).
 In de vakantie zullen ook schilderwerken uitgevoerd worden in
beide vestigingen.
 Stukje grond naast de school in Eernegem aangekocht (waar nu
speelpleintje is)
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 Vriendenkring investeert in speeltoestel om daar te
plaatsen
 Voorstel om subsidie aan te vragen bij CERA: niet mogelijk voor
ouderraad, maar we zullen proberen met de vriendenkring.
Indien dit lukt, kunnen we ook in Ichtegem proberen.
 Extra lessen Frans worden zoals elk jaar aangeboden door de
school (gratis): dinsdag 16u15 tot 16u45.
 Nieuwe smartboards: 1 voor meester Rik & 1 voor juf Colette
 Busvervoer: vraag van ouder of er reductie kan overwogen
worden vanaf 2de kind
 Schepen Celesta neemt mee naar gemeenteraad maar wil
wel meegeven dat de ouders nu slechts een fractie van de
kosten betalen – gemeente draagt nu al veel bij.
 Lokale verlofdagen volgend schooljaar:
 Ichtegem: 8 oktober 2014, 10 november 2014, 13 mei
2015
 Eernegem: 10 november 2014, 11 maart 2015, 13 mei
2015
 M-decreten: verplicht vanaf 1 september 2015
 “Inclusief onderwijs” dwz doel is om minder begaafde
leerlingen en leerlingen met speciale behoeften zoveel
mogelijk in het regulier onderwijs proberen te houden, met
behulp van extra begeleiding.
 Zorgbeleid van nu blijft de basis, en zal verder uitgebouwd
worden
 De school zal zich hier op voorbereiden.
 Heeft de school al eens gedacht om te werken rond groen op de
speelplaats, banken op de speelplaats, moestuin?
 Is al overwogen geweest maar is moeilijk naar onderhoud
toe (vb. in de vakanties)
8. Volgende vergadering
 Dinsdag 7 oktober in Ichtegem
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