Verslag schoolraad GILKO Merelbeke
Datum: Donderdag 10 januari 2019
Aanwezigen:



Schepen Isabelle Van De Steene, directeur Sophie Lejeune, Els Persyn, Kurt Baes, Tineke
Peters, Marieken Van Der Schaeghe
Van 20u15 -> 21u00: Sarah De Raedt (PROTOS), Maureen Vande Capelle (VZW EVA), Liesbet
Bockstaele( dienst duurzaamheid gemeente Merelbeke)

Verontschuldigd:
Caroline Van Geyt, Peter Teirlinck, Hilde Droesbeke
Afwezig:
Els Marchand, vervanger voor Stefaan De Caluwe
Verslaggeving
Daphné Broekaert

1. Vegetarische maaltijden op school: EVA + PROTOS sluiten aan om in
overleg te gaan hoe we de vegetarische maaltijden smaakvoller en
aantrekkelijker kunnen maken voor onze kinderen.
Een woordje uitleg over PROTOS en EVA. Mogelijkheden bekijken voor een nieuwe aanbesteding.
Voorstel hoe we dit zouden aanpakken in de toekomst. Dit door samenkomst schoolraad, smaakcomité,
promotie maken in de school voor veggie maaltijden en in overleg gaan met Hanssens.
Vanaf nu zullen de menu’s ook worden doorgestuurd naar Liesbet Bockstaele. Zij zal die doorgeven aan
de diëtist die op zijn beurt alles nader zal bekijken. PROTOS zal contact opnemen met Hanssens en in
overleg gaan met hen. Evaluatie in de volgende ouderraad hierover. Iemand uitnodigen voor ‘Brutus op
school’. Dit zijn bioboterhammen met hartig en zoet beleg, groenten & fruit en een lekkere snack.
Bekijken of dit haalbaar zou zijn voor onze school.
 Bijlage: plan van aanpak (ppt)

2. Samenstelling schoolraad – vertegenwoordiging voor afdeling
Lemberge.
Dit kon niet besproken worden aangezien we niet met een meerderheid aanwezig waren. De vraag rijst
of we de geleding van de lokale gemeenschap echt in stand gaan houden. Vormt dit een meerwaarde
voor de schoolraad?

3. Verandering directieteam – verduidelijking vanuit schoolbestuur +
hoe verder aanpakken.
De schepen geeft hierover kort toelichting. Het verdere traject wordt bekeken en er wordt
gecommuniceerd eens er meer duidelijkheid is.

4. Overleg over reclamedrukwerk in de schoolpost: wat wel of niet?
Alle brochures met activiteiten die vanuit de gemeente zélf georganiseerd worden, zijn toegelaten. Ook
de activiteiten die op school vanuit het beleid georganiseerd worden zijn eveneens in orde. Privé
aangelegenheden of andere zaken uit Merelbeke en omstreken mogen niet meer verdeeld worden.
Er zal bekeken worden of er Dactylo lessen op school mogelijk zijn.

5. Volgende schoolraad
Er werd nog geen nieuwe datum vastgelegd.

