Verslag ouderraad 05/09/2013
Aanwezig: De Vuysdere Ann, Dehaese Angie, Kathleen Claeys, De Coninck Daisy, Sebrechts Bo, Ann
Van den Driessche, Ann Goossens, Julie Lemaître

1. Voorstelling van de factoren die een invloed hebben op de werking van de kinderopvang.
Zie bijlage (prezi).
2. Binnenschoolse opvang:



Als antwoord op de overcapaciteit
Rustige opvang/ gelegenheid om het huiswerk reeds te starten

3. Inspraak van ouders:


Tevredenheidsmeting van de inschrijving van de vakantie (via link de vragenlijst digitaal
in te vullen) werd positief onthaald.
Vanuit de ouderraad kwam de suggestie ook een vragenlijst op te stellen omtrent de
binnenschoolse opvang. De periode eind september is ideaal omdat ouders en kinderen
een beter zicht hebben over de werking van de binnenschoolse opvang.
Ook het meegeven van het verloop van de binnenschoolse ( eerst vieruurtje, dan stille
studie, daarna mogelijkheid tot lezen van strips, gezelschapsspelletjes, wanneer men de
studie verlaat, toekomen in het IBO (zuiderzon/ blokhutten).

4. Inspraak van de kinderen


Kinderen bevragen over de werking van de binnenschoolse opvang. (via kringgesprekken,
vragenlijstje)

5. Uitbreiden van de opvangplaatsen.







Tijdens vakanties moet gekeken worden om het opvangaanbod uit te breiden.
Afstemmen van de andere vrijetijdsdiensten (jeugddienst, sportdienst) is hierin
noodzakelijk. Hierbij dienen een aantal knelpunten aangepakt worden. Er moeten
betaalbare alternatieve oplossing aangeboden worden. De prijs moet in lijn liggen met
de prijzen die BKO hanteert. Ook zou er moeten gekeken worden om binnen de andere
vrijetijdsdiensten een gezinskorting te hanteren.
Vanuit wetgeving moet de oppervlakte van de locatie aangepast zijn aan het aantal
kinderen. Enkel in de Kinderpoort kan het aantal kindplaatsen worden uitgebreid. Dit
gaat weliswaar gepaard met extra middelen die moeten vrijkomen voor personeel.
Vanuit de ouderraad kwam de suggestie om activiteiten (sportkampen,KA,..) te
organiseren op school omdat alle nodige faciliteiten daar aanwezig zijn. (praktische
uitvoering hiervan moet nog bestudeerd worden vooraleer verder gebouwd kan worden
aan dit idee)

6. Aanvullende opmerkingen op het inschrijvingsbeleid.
 Sommige ouders reserveren een plaats(en) maar komen de hele vakantie niet.
Suggestie vanuit de ouderraad: een lijst maken van personen bij wie dit probleem voorkomt.
Om verder misbruik tegen te gaan en de plaatsen zo goed mogelijk te benutten kunnen deze
personen pas als laatste inschrijven.
 De duur van de vakantie inkorten (federale beslissing)
 Werken met vrijwilligers, stempelgerechtigden (volgens wetgeving moeten de begeleidsters
een diploma/attest hebben)
Er wordt op een constructieve manier actief gezocht om de opvangplaatsen in Eeklo tijdens
vakanties uit te breiden.

Volgende ouderraad zal plaatsvinden op 5 november om 19u30 in het stadskantoor.

