ouderraad
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
Ichtegem / Eernegem
Vergadering van de ouderraad dd. 8 maart 2016
Vergaderingnummer 30

Aanwezig:
Namens de school: Schepen Celesta Muylle
Namens de schoolraad: Emmy Dens
Namens de ouders: Jurgen Blauwet, Isabel Deceuninck, Jessie Denolf, Nele
Bolle, Dries Maeckelbergh, Nadine Longueville, Mieke Loontjens, Nele
Staelens, Kristof Passchyn, Katja Verstrepen, Bianca Buffel, Isabel
Deceuninck, Sigrid Falleyn
Verontschuldigd:
Stefaan Meulemeester, Heidi Dhaens
Agendapunten:
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Follow-up vorige vergadering
 Middagtoezicht: probleem opgelost. Extra drankjes afgeschaft;
rust teruggekeerd
 Bestek: overal aangevuld; alle leerjaren krijgen nu ook een mes
 Fluohesjes:
 In Ichtegem met stimulerende maatregelen (stempels met
kleine beloningen), aangeboden door de vriendenkring.
 Kan allicht niet verplicht worden maar wel sterk
aangemoedigd worden.
3. Directiewissel
 College heeft beslist dat de functie van directeur uit de
rechtspositieregeling zal gehaald worden van het
gemeentepersoneel. Overleg OK.
 Directeur valt daardoor onder de regeling van het
gesubsidieerd overheidspersoneel
 Functie zal opgesplitst worden in 2 part-times; takenpakket zal
verdeeld worden
 Selectieprocedure in gemeenteraad van april; profiel van vorig
jaar zal hergebruikt worden
4. Geplande infrastructuurwerken
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5.

6.

7.
8.

De Bever: schrijnwerk: 2016 ramen aan straatzijde + lokaal
zedenleer + deur ingang muziekklas; daarna nog 1 fase en dan
is alle schrijnwerk vernieuwd
 Eernegem: stookplaatsrenovatie 131K euro; nav doorlichting
Eandis dat rationeel energieverbruik te hoog ligt;
terugverdientijd van 18j.
 Schilderwerken in Eernegem (zomer)
 Opfrissing tuintjes Ichtegem
 Turnzaal Ichtegem: nooddeur zal aangebracht worden (om
grotere capaciteit toe te laten) (zomer)
 ICT / bekabeling: wordt bekeken door directie + nieuwe ICT
verantwoordelijke die ingehuurd wordt bij de gemeente
Leerlingenaantallen
 Ichtegem: 42 kl & 85 lager
 Eernegem: 119 kl & 198 lager
 SES uren moeten nog bepaald worden
 Klasverdeling nog niet bepaald
Verkeersenquête
 Resultaten doorgestuurd naar leden ouderraad en naar
Verkeerscommissie
 Eernegem: problemen vooral rond de school; Ichtegem vooral
bij Moerdijk
 Voorstel gekomen tot inrichten kiss&ride zone -> positief
onthaald in ouderraad -> Jurgen volgt op
 Communicatie naar ouders toe? Samenvatten als ‘mensen willen
wel dat de situatie veiliger wordt maar willen zelf geen
inspanning leveren om met de fiets of te voet te komen’.

Jurgen vraagt aan Belinda om aan de volgende nieuwsbrief
toe te voegen
Verslag uit schoolraad
 Onderlinge afspraken rond vastbenoemden & TADD
Varia:
 Gebruik van facebook: verwittiging door politie over inbreuken
op privacy; eigendomsrecht op foto’s valt weg
 Kan hierrond gesensibiliseerd worden op school?
 School heeft fb pagina: individuele foto’s worden
vermeden; meer focus op neutrale foto’s of groepsfoto’s
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 Er zijn ook leerkrachten die foto’s uit de klas of van
uitstappen op hun eigen fb pagina zetten
o Leden van ouderraad staan hier niet positief
tegenover – voorkeur voor gebruik van
schoolpagina; geeft meer kans tot coördinatie en
beleid en je hebt een aanspreekpunt
o Meer regelgeving is wenselijk
o Jurgen volgt op met directie
9. Volgende vergadering:
 Jurgen checkt eerst wanneer de personeelsvergadering
ingepland staat.
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