Personeelsvergadering van 6 januari 2015
1. Personalia





Overlijden van mevrouw Maria Stevens, moeder van Nancy Raes. Wij bieden onze blijken van
deelneming aan.
Geboorte van Walt, zoontje van onze collega Stefanie Claeys. Heel veel geluk!
Verwelkoming van een nieuwe collega, Ines Bruggeman. Zij zal zorgen voor de peuterklas B
Nieuwe poetsvrouw: Nancy Matthijs

2. Goedkeuring van de verslagen van de vorige vergaderingen
3. Toekomstige activiteiten















Toneel op 23/24 en 25 januari 2015
- takenlijst zal voor elke vestiging worden verspreid via het prikbord. Zelf elektronisch in te
vullen
- nog af te werken aan het decor?
- algemene repetitie op 21/1 om 18 uur: Alle collega’s welkom!
Onze school kleurt ‘’rood’- voorstelling en doel van deze activiteit
- ideeën verzamelen rond mogelijke activiteiten
- tijdelijk werkgroepje samenstellen om ideeën te bundelen en uit te werken (i.s.m. mensen
van het plaatselijke RK)
-Beervelde: Fien en Aurelie: ideeën aan hen doorgeven
Opendeurdag 1 maart 2015
Aangezien we geen adressenlijsten meer mogen gebruiken, zouden we zoveel mogelijk
reclame maken via andere kanalen. Er wordt gedacht aan flyers, waar ook een
telefoonnummer op vermeld staat voor geïnteresseerde ouders.
Grootouderfeest kleuters
Kathy heeft de lijst met benodigdheden. Freddy bezorgt die in Lochristi.
Brandalarm
Donderdagnamiddag om 13u30 zou er een brandoefening doorgaan. We mogen de kinderen
hiervan verwittigen. Gezien het koude weer houden we na de middag best de jassen aan.
Voor het ogenblik hebben we geen telefoonverbinding. De alarmcentrale kan ons dus niet
bereiken. Freddy vraagt na of de oefening dan wel kan doorgaan.
Gewijzigde situatie kleuterklassen
Marie-Rose geeft extra info-avond op woensdag 14/1
Arianne geeft extra info-avond op donderdag 15/1
Kathy geeft extra info-avond begin februari
MOS
Volgende vergadering op 15/1
Ecobeurs: Arianne stelt voor om daar ook een knutselhoekje te maken voor de kinderen.
Op vraag van Bert wordt er een foto gemaakt van de kinderen van de leerlingenraad (Sarah)

4. Pedagogische werking


Halfjaarlijkse evaluatie van de leerlingen







Planning van de ‘proefwerken’ onderling per leerjaar af te spreken
Gradatie in de aanpak !!!
Ook evaluatie leergebiedoverschrijdende doelen en muzische vorming
De MDO’s zijn gepland voor de krokusvakantie
Na de krokusvakantie: afname LVS-proeven en oudercontacten op 25 en 26 /02 voor het
lager en op 04/03 en 05/03 voor de kleuters
‘Leren leren’
- de werkgroep zal bijeen komen om de werkvergadering voor te bereiden. Datum ? Voorstel
donderdag 15/01 om 11u.45. Leen en Fien gaan er naar toe voor Beervelde.
Freddy ruilt toezicht met Fien, Machteld neemt toezicht Leen over.
- werkvergadering lager op 27/01/2015
- pedagogische studiedag van woensdag 13/05/2015 zal gewijd zijn aan dit onderwerp
- doelstelling? Mogelijks komen tot een synthese – een leerlijn op maat van onze school
‘Media en beweging’
- pedagogische studiedag van de scholengemeenschap op 11/03/2015
- school van Destelbergen
- keuze uit verschillende sessies
- uitnodiging volgt nog
M-decreet
- wat staat ons te wachten?
- op de gezamenlijke pv van 31/03/2015 zullen wij ons hierover buigen.
-Lieve en Suzy zouden die dag wat meer uitleg geven over het M-decreet.

5. Nieuwjaarswensen
2015: Jaar van de letter B
Beervelde
Blakende gezondheid
Benieuwd naar de toekomst
Blij met de huidige evolutie
Bezorgd (huisvesting,...)
Bijkomende ruimte
Breed publiek
Betrokkenheid en welbevinden voor de leerlingen binnen dat alles
6. Op de gezondheid …

