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Personeelsvergadering
10 februari 2015
kleuterafdeling LO
1. Verslag vorige vergadering
 Aanvulling: werkvergadering van 24/02 valt weg voor de kleuters en wordt
vervangen door een werkvergadering voor het lager. Voor de kleuters staat er wel
nog een werkvergadering rond het thema “kinderarmoede” op het programma.
 Meer info later.
2. Enkele mededelingen
 Overlijden van de moeder van Guido en Marleen Verhofsté
 De directeur bedankt iedereen voor de attentie ter gelegenheid van “de dag van de
directeur”.
 Een dikke proficiat aan iedereen voor het welslagen van het jaarlijks toneel
- Evaluatie systeem van de kaartenverkoop
* systeem is zeker al een stap vooruit
* per voorstelling verkopen? Op zaterdag zat de schrik erin dat het zaal overvol zou
lopen….
* de prijs een euro opslaan? Knd 5€, volw 8€
- Evaluatie reservatie van plaatsen
* Er worden te veel plaatsen gereserveerd.
- Geluid was goed.
- Dit alles eens bespreken in de werkgroep.
 Onze school in cijfers na de teldag van 1 februari
evolutie

2014

2015

Lager: 505
Kleuter: 352
Totaal: 857

Lager: 552
Kleuter: 354
Totaal: 906

 Recrutering nieuwe peuters (leerlingen) – vernieuwde reglementering adresbestanden –
opendeurdag op 1 maart in de afdeling BE – lln.
In Lochristi geen opendeurdag.
Voorstel om eind juni (schoolfeest) of eind augustus meer reclame te maken.
Adressen van het geboortejaar dat start, krijgen we niet meer via de gemeente. (privacy) We
moeten dus via andere kanalen reclame maken; mond aan mond, 9080, Lochristinaar,
infoborden op school, website, facebook, …
We moeten er voor zorgen dat de basis behouden blijft. We hebben dit jaar veel minder
instappers dan vorig jaar. In 2012 waren er wel minder geboortes.
 Planning volgend schooljaar: nog te veel onbekende factoren om nu reeds uitspraken te
doen/iets te beloven. Na 1 mei sleutelen aan het nieuwe schooljaar. Gelieve voor jezelf al
eens uit te maken welk verlofstelsel je eventueel neemt, …
3. ICT
-

Tips om de capaciteit van de Li-on accu langer te behouden.
Deze tips vind je ook terug op het prikbord bij ICT links.
In november is er een inzamelactie van gebruikte GSM’s. Dit in het kader van de
Europese week van de afvalvermindering.
We hebben een budget gekregen om schermen aan te kopen.
Er wordt geopteerd voor 4 grote (één per graad)

4. Oudercomité
-

De vergadering in februari valt weg.
Het voorstel van de spelenkoffers is doorgestuurd naar het oudercomité.
Dit wordt besproken op de volgende vergadering.

5. Carnaval en dikketruiendag: 13 februari
-

Voorstel om geen dikketruiendag te organiseren dit schooljaar.
Na de speeltijd is er een defilé van de kleuters op de catwalk
Brief is meegegeven voor de ouders.

6. Werkgroep MOS
- Bezoek door het lager aan de duurzaamheidsambtenaar
- Opnieuw zorgen voor een composthoop. De vraag wordt gesteld door de milieuambtenaar aan de compostmeester of hij ons daarin kan begeleiden.
- Zorgen voor correcte vuilbakken. (de milieu-ambtenaar contacteert IDM)
- We kregen wel de opmerking dat we de enige school zijn die brikverpakking verkoopt….
- Organisatie eco-beurs: zondag 8 maart van 10u tot 18u
Sappentrapper : shiften van anderhalf uur. De takenlijst staat op het prikbord.
7. Zorgwerking
-

De data van de oudercontacten liggen vast. De vraag wordt gesteld of men niet zelf kan
bepalen op welke dagen men oudercontact legt. Dit omdat het voor sommigen op
donderdag moeilijk past.

-

De volgende vergadering wordt uitleg gegeven over de zorgfiche in Broekx.
Dit gaat door in de computerklas.

8. Bravo project
-

In de loop van de maand maart of mei een week rond brandveiligheid organiseren.

9. Infrastructuur
-

Alle werken waarvoor materiaal nodig is moet een budget aangevraagd worden aan het
college.
Daarom een oplijsting maken volgens dringendheid.

10. Onze school kleurt rood

 Projectweek van 23 tot 27 februari
 Er wordt een groot kruis opgehangen inde zaal.
 Per donor die aangebracht wordt mag het kindje een hart rood kleuren en ophangen aan het
kruis.
 Starten met een toneeltje rond het Rode Kruis
 De kinderen een danslied aanleren en elke dag starten met het dansje.
 We kregen van het rode kruis een plastieken hartje voor elk kind.
 Bloeddonorenchallenge via facebook “red donor challenge”
 Op 13/02 (net voor de vakantie en bij het rapport) de brief meegeven met de voorstelling
van het project.
 De brief van het Rode Kruis zelf, met de kaartjes voor de inschrijving van de donoren, worden
uitgedeeld bij de start van de projectweek (net na de vakantie)
 Datum nieuwe bijeenkomst’bloedgroepje’: donderdag 5 maart – 11u30 in de leraarskamer
Verslagen van de vergaderingen staan op het prikbord onder “rode kruis actie”

11. Varia
 De meeste leerkrachten hebben 2 x per week middagtoezicht. Zij vinden dit te belastend.
Bovendien is er in de boterhamrefter nog 1 toezichter te weinig.
Kunnen er geen externen ingeschakeld worden?
 De klok op de kleuterschool loopt niet juist.
 Het hekken in de zaal is dringend nodig omdat de deur niet sluit.
 Kinderen van de derde kleuterklas meesturen met de kleintjes naar het toilet lukt niet.
Gelieve iedereen zich aan de gemaakte afspraken te houden rond het toiletbezoek.
 De vraag wordt gesteld hoe het zit met de verzekering rond burgerlijke aansprakelijkheid.
Er wordt aangeraden zelf een bijkomende verzekering af te sluiten. Dit kost niet zoveel.

Volgende vergadering : 10 maart 2015

