VERSLAG PERSONEELSVERGADERING BEERVELDE 12 MEI 2015
-

Mededeling vooraf : volgende week donderdag in de namiddag : les rond voeding door
studenten Edugo
Vrijdag : bezoek Sierteeltmuseum door 5de leerjaar, Freddy zal daar
gidsen : 1ste leerjaar wordt meegenomen naar zwembad

-

Personalia : overleden : schoonvader Els Bogaert, schoonvader Marleen , oma juf Melissa,
opa juf Aurelie, oma juf Sara

-

Goedkeuring vorig verslag : OK

-

Pedagogische studiedag 13 mei 2015 van 9u tot 12u, pauze om 10u30
twee groepen : kleuter en lager
onderwerp : leren in het kwadraat
om 12u : groepsfoto
leerkrachten Lo : zwemmen volgend schooljaar
leerkrachten levensbeschouwing : interlevensbeshouwelijke competenties

-

Bezoek verificateur : 18 mei

-

Week van de verkeersveiligheid : Sam mist een beetje zijn doel, we verkiezen een activiteit/
projectweek in het najaar, bv rond zichtbaarheid : Aurelie en Marie-Rose bekijken de
mogelijkheden
Misschien ook goed om politie te vragen voor een fietscontrole als de kinderen gevraagd
wordt fiets mee te brengen.

-

ICT : er is volgend jaar budget om geleidelijk alle laptops te vervangen door nieuwe laptop of
desktop
voor de kleuters : grote schermen
is er mogelijkheid om tablets aan te kopen voor de kleuterklassen ?

-

Zorgwerking : Sara toont nog eens hoe we MDO’s kunnen voorbereiden via Broeckx
planning MDO : zie juf Sara
overdracht : via MDO’s

-

MOS : volgende week donderdag om 12u30 vergadering met MOS-kindjes
school is opnieuw ingeschreven voor de diamantactie
milieuraad : onze school wordt vertegenwoordigd door Luc D. en Wilfried

-

Schoolfeest :
Nevenactiviteiten : lager : vrij podium, voor de kleuters : we zoeken verder
Nog een groot tekort aan garçons
Volgend jaar misschien beter : kleuteroptreden in de voormiddag en lager in de namiddag :
ouders zullen dan gemakkelijker blijven voor de barbecue
Spelenmarkt : Machteld legt lijst in leraarskamer waarop iedereen kan invullen welk spel hij/

zij begeleidt
kleuters werken weer met kaart, lager niet : kinderen krijgen bonnetje voor ijsje
-

Krielken :
7 juni 14u tot 17u
bij slecht weer : afgelast
zelfde stramien als vorig jaar
Sara zorgt voor uitnodiging met kleurplaat
Freddy zorgt voor (volks)spelen

-

Uitstappen :
schoolreis : voldoende begeleiders voorzien
armbandjes zijn al verdeeld
voor de kleuters zou het wel goed zijn als we katoenen sjaaltjes met logo van de school
hebben : we vragen oudercomité of ze willen sponsoren, Sara bekijkt de mogelijkheden al
eens bij enkele firma’s

-

Sportdag gemeentepersoneel 11 juni 2015
poets- en keukenpersoneel is die dag niet aanwezig
er zullen die dag geen warme maaltijden zijn : bij goed weer houden we een reuze-picnick
buiten

-

Memorial Van Damme
De school heeft 20 vrijkaarten, maar gemeentebus rijdt niet en busmaatschappij is duur
Katelijne zou het jammer vinden als we niet gaan, ze bekijkt nog eens de mogelijkheden

-

Facultatieve vrije dagen volgend schooljaar :
9 oktober 2015
25 januari 2016
voorstel schoolkalender

-

Vooruitzichten lestijdenpakket en personeelsformatie 2015
“onder streng voorbehoud” :
extra 5de leerjaar
Robin : 3e leerjaar
Ellen : 6e leerjaar
Lieselotte : 4e leerjaar Beervelde
Melissa : 1ste leerjaar
Sara : zorg Beervelde en zorgcoördinatie
alle jonge leerkrachten hebben een positief verslag en blijven dus normaal gezien in dienst

-

Nascholingsplan 2015-2016
thema : differentiatie
26 oktober : pedagogische studiedag (9u tot 13u), daarna etentje en teambuildingsactiviteit
kleuter : wiskunde in de kleuterschool
lager : differentiëren in het curriculum

individuele bijscholingen ook graag binnen dit thema , doorgeven voor eind mei
te volgen bij : VONK en visie, Pedic, OVSG, UAntwerpen, Onderwijsservice, CEGO
-

Vaste benoemingen
benoemingen op 1 juli ipv 1 jan.
kandidatuur binnen voor 15 juni

-

Jaarthema 2015-2016
We opteren voor korte projectweek (weken ) ipv jaarthema
we denken eens na over mogelijke thema’s

-

Infrastructuur Beervelde :
er komen 6 containercompartimenten bij : klas Marleen + tussenruimte tussen klas Marleen
en Marie-Rose
4de leerjaar : boven
3de leerjaar : huidige klas 4e leerjaar
huidige klas Marleen wordt ontvangstruimte en zorgklas

-

Veiligheid kleuters
We willen schuiver/slotje op hek vooraan waar kleuters niet aankunnen : Freddy bekijkt dit
met TUD

Verslag : Marie-Rose Van Cauwenberghe

