ouderraad
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
Ichtegem / Eernegem
Vergadering van de ouderraad dd. 14 juni 2016
Vergaderingnummer 31

Aanwezig:
Namens de school: Schepen Celesta Muylle
Namens de schoolraad: /
Namens de ouders: Jurgen Blauwet, Nadine Longueville, Mieke Loontjens,
Sofie Tilleman, Sofie Delaey, Nele Bolle, Jessie Denolf, Nele Staelens, Kristof
Passchyn, Katja Verstrepen, Sofie Delaey, Sigrid Falleyn
Verontschuldigd:
Emmy Dens, Joke Vermeirsche, Lut Maertens, Stefaan Meulemeester,
Sandrijn Vanslembrouck, Bieke Verlet, Michael Filez, Kimberley Callewaert,
Heidi Dhaens
Agendapunten:
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Follow-up vorige vergadering
• Facebook: gemeld aan de directie; zelfde week nog werd een
afsprakennota uitgewisseld met de leerkrachten waarin staat dat
leerkrachten geen foto’s van kinderen van de school meer op
hun fb pagina meer mogen zetten. Foto’s kunnen doorgegeven
worden aan de fb pagina van de school. Ouders kunnen steeds
contact opnemen met de school indien ze een foto van hun kind
willen verwijderd zien.
3. Directiewissel
• Zie nieuwsbrief. Mevr Belinda en Dhr Rik. Blijvende combinatie
met zorgcoördinator.
• Proefperiode van 2j.
4. Voorlopige klasverdeling
• Kleuters:
➢ Ichtegem: 1 1ste kl (9), 1 2de kl (12), 1 3de kl (12)
➢ Eernegem: peuterklas (11 bij start), 1ste kl nog niet
helemaal zeker (voorlopig 1 klas + 18 lesuren extra, directie
nog aan het zoeken om verder op te splitsen), 2 2de kl (15 &
16) 2 3de kl (17 & 19)
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Lager:
➢ Ichtegem 1 1ste lj (13), 1 2de (20), 1 3de (13), 1 4de (18) en
1 klas voor 5de+6de lj (19)
➢ Eernegem: 2 1ste lj (19 & 20), 2 2de lj (24 en 24), 1 3de lj
(30), 1 4de lj (27), 2 5de (19 & 18) en 1 6de lj (24).
5. Verkeersenquete
• Fluojasjes aangekocht door vriendenkring
• Bedoeling is om op te starten in verkeersveilige week, begin
oktober
• Stimulatie per klas (“fluoklas van de maand”).
• We vragen resultaten van de flitscamera’s aan in september om
dan de resultaten mee op te nemen in de actie omtrent de
verkeersveilige week; Jurgen overlegt met directie ivm evt.
inschakelen media
6. Verslag uit schoolraad
• Directiewissel
• Wijzigingen in de maximumfactuur voor de lagere school (dus
over 6j gespreid): 420 euro
• Schoolreglement aangepast:
➢ Betaling schoolfactuur: in geval van scheiding blijven beide
ouders aansprakelijk
➢ Kind kan tot max 14j in het lager onderwijs blijven (na
advies van klassenraad en clb)
➢ Getuigschrift: als een getuigschrift niet behaald wordt,
moet er een motivatie geschreven worden door de directie
➢ Als een kind wisselt van school, mag de ontvangende
school het clb dossier opvragen (dus ouders knn dit niet
weigeren)
➢ Toevoeging rookverbod: bij extra-murale activiteiten mag
er niet gerookt worden
• Afsprakennota aangepast: klassenraad & directie beslissen bij
welke juf de kinderen terechtkomen (werd ook al via de
nieuwsbrief meegedeeld).
• Lokale verlofdagen 2016-2017 (idem voor Ichtegem &
Eernegem):
➢ Woensdag 8 februari, woensdag 24 februari, maandag 8
mei.
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Slaapklasje:
➢
Afspraak dat het voor beide afdelingen ingericht zal
worden, op voorwaarde dat er toezicht gevonden wordt. In
Eernegem zouden de leerkrachten dit op zich nemen, in
Ichtegem zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.
Samenstelling schoolraad
➢
Volgend schooljaar nieuwe samenstelling (om de 4j).
Oproep volgt in oktober, na 1ste vergadering.

7. Varia
• Nieuwsbrief juni: Opm over ‘vrij lezen’ in de klas: hoe? Jurgen
checkt met directie.
• Lentefeest/communie: enig beleid ivm aanwezigheid
directie/leerkrachten? Beleid omtrent pluralisme in het
algemeen?
8. Volgende vergadering
• Dinsdag 4 oktober 2016.
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