Eeklo BKO Meibloem

Verslag Ouderraad 14/03/2016
Aanwezigen:

Van Den Driessche Ann (schepen), Goossens Ann (coördinator BKO), , Daisy
Trenson, Wendy Van Hecke, Angie Dhaese, Erwin Kempeneer, Greet Polfliet,
Ellen Sierens

Verontschuldigd: Nele Desmet, Ruth Clincke, Carmen Welvaert, Ann Devuysdere, Kelly Cathelijn,
Sannie Van Rie, Julie Lemaître (coördinator BKO)
1. Terugkoppeling vorig verslag
Vorig verslag goedgekeurd
2. Agendapunten
A. Huishoudelijk reglement (HHR)
Het voorstel met wijziging huishoudelijk reglement wordt overlopen met de ouderraad.
Het betreft enkel een reducering, inclusief verwijzingen naar website www.eeklo.be.
De ouderraad vraagt essentiële zaken uit het reglement op te hangen in de kinderopvang
dmv showtassen aan de muur (zie afbeelding).

B. Zomer 2016:

We delen de ouderraad mee dat er geen wijzigingen zijn op vlak van capaciteit voor de zomer
2016.
C. Varia:
- Sportsnack: alle ouders en kinderen zijn erg tevreden over de sportsnack. Sommige
kinderen nemen niet deel aan de sportsnack als ze die avond nog een training
gepland hebben. We geven mee dat het doel is kinderen te bereiken die niet bij een
sportclub zijn aangesloten.
Bijkomend geven ouders mee dat sommige sportkampen erg duur zijn in vergelijking
met kinderopvang.
- Keuze locatie in de vakanties. Ouders geven hun voorkeurlocatie op voor de
vakantie. Er zijn locaties die sluiten bvb Meibloem. Deze kinderen gaan overwegend
naar de Kinderpoort. Ouders geven mee dat hierdoor de kinderen die dagelijks naar
de Kinderpoort gaan minder plaats hebben. Het komt ook wel voor dat ouders uit de
Blokhutten hun kinderen naar de Kinderpoort brengen, nochtans is er in de
Blokhutten ook vakantieopvang.
- Net voor de start van een vakantie inschrijving ontvangen ouders per mail een
herinnering. De ouderraad had graag dat deze mail de maandag voor de start van de
inschrijving werd verzonden. Nu komt het wel eens voor dat dit op vrijdag is en net
dat is te laat voor ouders.
- Ouders stellen voor om een vakantie inschrijving online te laten verlopen. Dit wordt
verder uitgezocht en tegen volgende ouderraad wordt hierover feedback gegeven.
- Ouders stellen voor vroeger te starten met de inschrijving voor de vakantie.
Eventueel in maart voor werkende ouders (met werkgeversattest). In de periode mei
kunnen nog andere plaatsen worden ingevuld.

Volgende ouderraad: 26/09/2016 in BKO de Kinderpoort, Balgerhoeke 47

