GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

VRAAG 7
INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 07/09/2020
Indiener : Thijs Verbeurgt
Vraag: Heropening scholen
Toelichting
Op 1 september gingen alle Mechelse scholen opnieuw open. Met de nodige
veiligheidsmaatregelen maar vanuit het belang van elk kind om alle leerkansen gaaf te
houden. Een goede opvolging van deze heropstart is evenwel cruciaal zowel op vlak van
gezondheidsmaatregelen als onderwijskansen.
Vraag
Vandaar volgende vragen:
- Welke maatregelen nam het stadsbestuur om scholen te ondersteunen bij de heropening
o.a. inzake ventilatie e.a.?
- Op welke manier wordt de situatie in geval van COVID19-besmetting in een Mechelse
school opgevolgd?
- Is er structureel overleg met alle Mechelse scholen hierover?
- Op welke manier ondersteunt de stad de Mechelse scholen inzake eventueel opgelopen
leerachterstand?
- Welke projecten voorziet de stad nog de komende maanden ihkv van het remediëren van
de impact van COVID19?

Datum 02/09/2020
Naam Thijs Verbeurgt

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
* Voor een goede werking wordt het aantal vragen voor de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn samen gecombineerd.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk Reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 24 juni 2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

