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Personeelsvergadering 13 november 2014
(afdeling Beervelde)
1) Inleidend woord directie: Onze school bestaat uit 3 vestigingsplaatsen en
daardoor ook uit 3 schoolculturen. Toch moet er een zekere eenheid zitten in
deze verscheidenheid.
2) Goedkeuring vorig verslag.
3) Herinneringseducatie 11 november: Slotmoment op vrijdag 7november 2014
om 15.30 u op de speelplaats. Voorstelling door het vijfde leerjaar met dank aan
Aurélie voor de prachtige uitvoering.
4) Mededelingen:
Foto’s zo vlug mogelijk binnen samen met het geld en de klaslijsten, vergeet
voor de bijbestellingen de codenummers niet. Deze staan op de blaadjes zelf.
De afspraken staan op de jaarkalender: Gelieve de planning te volgen en niet
zonder redenen te veranderen.
Aanvragen extra-muros voor dit schooljaar: zeer dringend.
Bij het ontvangen van cash geld gelieve steeds een sticker als ontvangstbewijs
in de agenda te kleven. Op die manier voorkom je discussies.
Afwezigheid melden aan Christi voor 8 u ( liefst dag voordien).
GSM:0478815212
Brandevacuatie: uitleg op de volgende vergadering. Heel wat zaken zijn niet
meer up to date.
Nadenken over suggestie van het oudercomité om hun opbrengsten zinvol terug
naar de kinderen te laten vloeien zoals: jeugdschrijvers uitnodigen, het
Sintcadeau,culturele activiteiten op school….
Gedurende de maand maart: actie Rode Kruis- Fata Morgana. In Beervelde gaat
dit door op woensdag 18 maart. Wij gaan drie uitdagingen aan a) Gezamenlijk
een lied zingen b) 50 nieuwe bloeddonoren aanbrengen c) De omgeving in en
rond de school zo rood mogelijk kleuren. Dit alles wordt gepresenteerd door
Wim Soetaert.
Kerstgeschenkje in de klas voor de kinderen. Er wordt geen geschenkje meer
gekocht maar de kinderen knutselen iets voor elkaar. Op die dag wordt er ook
een koffiekoek gegeven en krijgen de kinderen warme chocomelk.

Kerstverwennerij bij het personeel. Dit blijft zoals de vorige jaren. We kopen
voor elkaar een geschenkje van ongeveer 15 euro. De laatste dag vieren we
samen kerstfeest met een hapje en een drankje (rond 16 uur). We worden ook
uitgenodigd om daarna nog even naar Lochristi af te zakken.
In de deur van de speelplaats zit een nieuw slot. We hoeven het slot niet meer
volledig uit te draaien.
De leerlingenraad: Er werd voorgesteld om handblazers te installeren in de
toiletten. De klasballen en basketballen zijn ondertussen besteld.
Werkvergadering kleuterleidsters op 23 november 2014: Er werd voorgesteld
om te werken rond één thema.
Hoe dien ik de medicatie toe? Hierover moeten er nog duidelijke afspraken
gemaakt worden.
5) Veilig werken op het internet! Bert wil gerust een uurtje uittrekken om
daarover les te geven. Er zijn lespakketten voor alle klassen voorzien. Dit is
verder te bespreken met Bert. Hij raadt ons ook aan om de bestanden van onze
computer regelmatig te backuppen zodat we geen gegevens kwijt geraken,
bijvoorbeeld op een extra usb-stick of via Dropbox of Onedrive of iets
dergelijks. Ook het afprinten via de kopieermachine gebeurt op een andere
manier. Blijkbaar zijn de meeste collega’s al op de hoogte.
Er is een actie op komst waarbij we 50 oude gsm’s kunnen inruilen voor een pc
of tablet.
Huisbezoeken 2015 : Vanuit de gemeente krijgen we de nieuwe adressen van
mogelijke kleuters niet meer. Dit omwille van de privacywetten. Vandaar het
grote belang van onze opendeurdag in maart.
6) Werkgroepen: korte verslaggeving
MOS: We nemen terug deel aan de eco-beurs op 7 en 8 maart 2015. Als thema
werd er gekozen voor de bij omwille van het feit dat ze met uitsterven bedreigd
worden. Geven zich al op om mee te werken: Freddy en Kathelijne.
SINT: Er is een voorstelling voorzien van 10 tot 11 uur op donderdag 4
december. Er moet parkeerplaats voorzien worden voor de spelers door
bijvoorbeeld tijdig kegels te plaatsen voor de turnzaal. In de turnzaal moeten de
banken geplaatst worden en de kinderen brengen zelf hun stoel mee naar de zaal.
7) Zorgbeleid op school:
We kregen uitleg over het schema van de afname van de leesteksten: Zie ook het
overzicht over “testing, technisch lezen”. De zorgbehoeften 2 dagen op
voorhand doorspelen naar de betreffende leerkrachten. De MDO’s worden
gegeven 2 weken voor de krokusvakantie en LVS-midden na de krokusvakantie.
8) Monique op pensioen.
Een drankje en een hapje eventueel samen met haar familie op de laatste dag.
Nog verder af te spreken!

