Personeelsvergadering
10 februari 2015
Beervelde
1. Verslag vorige vergadering
 Verslag van 6 januari goedgekeurd
2. Mededelingen
 Toneel
- Kaartenverkoop: per voorstelling verkopen? Op zaterdag waren er maar
net genoeg plaatsen…
- 6e leerjaar kaartenverkoop laten doen?
- Prijzen: kaarten met 1 euro opslaan: 5 euro kinderen, 8 euro
volwassenen
- Reservatie van de stoelen: slechts 1 persoon zou dit mogen leggen om
een overzicht te kunnen houden. Per rij kunnen dan elke plaatsen vrij
gehouden worden
- Geluid: goed
- Wordt verder geëvalueerd in de werkgroep.
 Werkvergaderingen
- Werkvergadering kleuters 24/02 gaat niet door
- Werkvergadering lager (leren leren) gaat door op 24/02
 Brandoefening
- Op donderdag 12/02 om 13u30
- Leerlingen worden pas om 13u op de hoogte gebracht
- Niet vergeten: lichten aan laten, deuren sluiten
 Leerlingenraad
- Op donderdag 12/02
- Aurélie maakt een foto tijdens de leerlingenraad
 Gimme
- Freddy heeft een lijst met de ‘actieve’ leerlingen op Gimme
- Is het mogelijk om dit ook op Broekx te zien? (Zeker voor de peuterklas
omdat dit vaak verandert)
 Resultaten telling op 1 februari
- 31 leerlingen meer in Beervelde van vorig jaar (19 in het lager, 12 bij de
kleuters)
- Infrastructuur, toezichten,… moet naar volgend jaar toe goed bekeken
worden.
3. Onze school kleurt rood
 Projectweek van 23 – 27 februari, apotheose op 18 maart
 Maandag 23 februari: 9u- 15u ziekenwagen, eventueel mug, aanwezig op
school (het is mogelijk dat de ziekenwagen moet uitrukken)
 Woensdag 25 februari boekentaslozedag:
- Kleuters: voor de speeltijd gewoon les, na de speeltijd poppenspel
- Lager: 1 activiteit voor de speeltijd, 1 na de speeltijd
- Activiteiten:
 1e: strijkparels
 2e: collage (kinderen die dit kiezen moeten tijdschriften
meebrengen)

 3e: knutselen
 4e: documentaires
 5e: t-shirts versieren
 6e: zoektocht door de school
- Leerlingen geven 3 activiteiten die hun voorkeur krijgen, Machteld en
Fien zorgen voor de verdeling van de groepen
- Fruit wordt op donderdag gegeven, doorgeven dat de leerlingen koek of
fruit moeten meebrengen op woensdag (lager)
- In het rood gekleed komen!
 Bert (vrijwilliger bij Rode Kruis) vragen om een workshop te geven in alle
klassen
 Brieven worden meegegeven met het rapport
 Aurélie maakt een dans om te doen op het lied.
4. Opendeurdag 1 maart
 Start om 9u30, aanwezig om 8u30
 Kathelijne en Inge maken hapjes
 Bij inschrijving: voorkant én achterkant van de ID kopiëren, Freddy heeft een
overzicht van alles wat je moet hebben voor het dossier
5. Grootouderfeest kleuters (17/03)
 Gemeentearbeiders helpen bij het opzetten van de podiumtafels
 Tassen,… worden gehuurd bij Jo Catering
6. Jeugdboekenweek
 Machteld neemt contact op met enkele personen: afhankelijk van hun
beschikbaarheid is het mogelijk dat de jeugdboekenweek verschoven wordt
7. Afspraken op school
 Deze afspraken herhalen in de klas
- Niet in de gangen voor schooltijd: kinderen die een taak kregen van hun
leerkracht vragen aan de leerkracht met toezicht of ze naar de klas
mogen
- Doel van de 2 belsignalen herhalen
- Ballen moeten stil bij het 1e belsignaal
- Stil zijn in de gang
- Kinderen van het lager mogen niet op de speelplaats van de kleuters:
terugsturen als ze dit toch doen
- Zorg voor de struiken
8. Eco-beurs en paasontbijt
 Op 8 maart is onze school vertegenwoordigd op de beurs
 Helpers brengen een plankje en mesje mee
 Helpers kunnen zich opgeven door op ‘de helperslijst’ in het bericht op de blog
te klikken
9. Carnaval en vrij podium
 Lijst met optredens in de leraarskamer
 Optredens vanaf 9u
10. Dikketruiendag
 13/02: er wordt geen speciale aandacht aan geschonken
11. Nieuwe regeling zwembad na carnaval
 Enkel voor het lager
 Iedereen krijgt een badge
- Badgen en daarna het aantal leerlingen indrukken
- Klantennummer van Beervelde: 73
- Badge op school laten voor in geval van ziekte
12. Komende activiteiten
 LOS For Kids (5e leerjaar)
- Voorstelling van het project: dinsdag 2 april om 19u30 in het
sierteeltmuseum (Zaffelare)

Er zal een bus zijn (ook voor 5e van de Sprankel)
Voorstellen om dit volgend jaar op een ander moment tijdens het
schooljaar te doen. September?
 Bravo (4e en kleuters)
- Kleuters:
 18 – 25 mei (aankomst koffer 7 mei)
 K1 en K3: brandkoffer
 K2: Brandweerman in de klas (zelf afspreken wanneer)
- Lager:
 23 – 30 maart (aankomst koffer 19 maart)
 25 maart: consulent
 26 of 27 maart bezoek aan brandweerkazerne (zelf afspreken
wanneer)
 Voedingsproject (1e – 5e)
- Donderdag 21 mei: leerlingen 5STW Edugo komen een activiteit doen in
de klas
- 13u55 – 14u45: 3 studenten per klas, klein verslagje schrijven over het
verloop van de activiteit, voorbereidende lessen zijn niet nodig
13. Fietstocht oudercomité
 Zondag 29 maart
 Helpen bij de verschillende posten
-

