Verslag werkgroep infrastructuur van maandag 17 februari.
Aanwezig: Wim, Ilse, Frederiek, Kristin, Bjorn, Joeri.
Verontschuldigd: Jochen, , Nick, Gunnar, Luc.
Hier volgt een kort verslag over de zaken die besproken werden.
1. Voorzitter
We zoeken een voorzitter voor de werkgroep. Ilse, die ons ook in het
bestuur vertegenwoordigd zal dit op haar nemen.
2. Veiligheidsactieplan voor de komende 5 jaar.
Vanuit de scholengroep zijn we verplicht een actieplan te maken rond
veiligheid. Dit is een verzameling van alle te nemen acties voor een
periode van 5 jaar. Naargelang de noodzaak kunnen daar natuurlijk
zaken bijkomen. Het is dus een dynamisch plan. Joeri heeft dit reeds
opgemaakt omdat dit op de scholengroep binnen moest tegen januari
2014. De acties die daarin staan zijn gefilterd uit allerlei
preventieverslagen die we de voorbije twee jaar kregen. Het
actieplan vind je in bijlage bij dit verslag.
We beslissen om volgende acties als eerste uit te voeren.
a. Branddeuren die vastzitten : Frederiek maakt een inventaris.
Wim en Frederiek zorgen voor de herstellingen. De deuren
zullen worden afgenomen om een onderlaagje af te schaven.
b. Opening in trap speelplaats: er bevindt zich in de trap op de
speelplaats een opening waar behendige kleuters door zouden
kunnen kruipen. Wim en Frederiek bekijken om dit te sluiten.
c. Putdeksel: een putdeksel op de speelplaats is aan het
afbrokkelen. Frederiek giet een nieuwe.
d. Kabelgoten: ieder jaar wordt een klas voorzien van kabelgoten.
Het team beslist nog welke klas dit wordt en Frederiek voert dit
uit.
e. Inventaris maken van de arbeidsmiddelen.
Joeri vraagt na wat er bedoeld wordt onder arbeidsmiddelen en
Frederiek maakt op basis daarvan een inventaris.
f. Afwasbak slaapklas: komt op volgende vergadering.
g. Keuken eerste verdiep: komt op volgende vergadering.

3. Poetsprobleem op school.
Mede door de speelplaats geven de poetsvrouwen aan dat het
onmogelijk is om de school proper te houden binnen het beschikbare
urenpakket. Er is ook geen geld om meer uren te kopen. We moeten
dus op zoek gaan naar creatieve oplossingen. We bespraken binnen
het team al dat de leerkrachten een aantal extra zaken zullen
opnemen (bvb vuilnisemmers zelf wegbrengen), maar ook dat we de
kinderen zouden inschakelen om bvb de gangen meer te vegen.
Er leeft ook een idee om de ouders adhv een beurtrol te betrekken in
het poetsen van bvb de hal en trappen. Als heel wat mensen een
steentje bijdragen zal het lukken om de school proper te houden. Dit
binnen het idee dat iedereen mee participeert in het schoolgebeuren.
Niemand van de werkgroep staat afkerig bij dit idee, dus bekijken we
op een volgende vergadering of dit ook daadwerkelijk te organiseren
is.
Volgende vergadering: 5 mei om 17.30u

