Gemeentelijke Basisschool LOCHRISTI – BEERVELDE
Lager
Kleuter
Lager + Kleuter
Schoolstraat 18
Koning Boudewijnlaan 8 Kloosterstraat 4
9080 LOCHRISTI
9080 LOCHRISTI
9080 BEERVELDE
tel. (09)331 53 61
tel. (09)355 53 80
e-mail: directie@gbslochristi.be of secretariaat@gbslochristi.be
website: www.gbslochristi.be

VERSLAG
PERSONEELSVERGADERING KLEUTER
10 maart 2015

Deel 1: algemeen voor iedereen in de refter van de school
1. Personalia
LARS is geboren; de eerste zoon van Elly; PROFICIAT!
Topjes voor de dames. De mogelijkheid wordt geboden om een topje met het logo van de
school te bestellen. Een lijst wordt doorgegeven waarop iedereen kan aanduiden welke
maat zij wenst.
2. Uitleg door verpleegkundige van UZ Gent
- Na de paasvakantie start in de klas van Ines een kindje dat lijdt aan hemofilie A in de
ernstige vorm. Aan de hand van een PowerPointpresentatie wordt ons door een
verpleegkundige uitgelegd wat hemofilie is, wat de symptomen van een inwendige
bloeding kunnen zijn, en hoe te handelen bij de verschillende symptomen.
Deze PowerPointpresentatie komt ook op het prikbord.
3. Vorige vergadering
Goedkeuring van het verslag
Opvolging van enkele punten:
- Het materiaal voor de spelenkoffers is besteld.
- Het “Bravo-project” gaat door in de week van 23-27 maart.
De kleuterleidsters zijn op de hoogte welke activiteiten wanneer doorgaan.
- Data oudercontacten : Blijkbaar is er voor de ouders geen probleem dat ze op
verschillende dagen naar het contact moeten komen. Er wordt besloten dat iedereen zijn
dagen zelf kiest maar wel voor alle klassen binnen dezelfde week.
-Oudercontact november : De vraag wordt gesteld of dit wel nodig is. Dit oudercontact is
ingevoerd na een ouderbevraging waarin werd aangegeven dat er te weinig
oudercontacten zijn. Aangezien de resultaten van de bevraging van lager en kleuter
werden samen gegooid geeft dit geen realistisch beeld voor de kleuterschool.
Dit oudercontact wordt afgeschaft, maar dit moet duidelijk vermeld worden op de
infoavond in september alsook dat op vraag van de ouder altijd een oudercontact kan

plaats hebben.

4. Actie ‘bloed geven doet leven’
- Donderdag 4 maart is het bloedgroepje samen geweest.
Het verslag van die vergadering staat op het prikbord. Ook de takenlijst voor 20 maart
wordt op het prikbord geplaatst.
- Donderdag 12 maart wordt de uitnodiging voor de apotheose op Gimme gezet .
De brief voor de ouders die niet met Gimme werken wordt ook op donderdag
meegegeven. Er wordt op deze brief speciale aandacht gevestigd op het afhalen van
de kinderen na school
5. Project rond kinderarmoede
Op 17 maart gaat er een sessie door in het Sociaal Huis van het OCMW in de Bosdreef.
Deze sessie start om 16:15 uur en duurt hoogstens tot 18:00 uur.
Carine en An Van Hecke blijven op school voor toezicht.
Ook Beervelde zal afwezig zijn wegens grootouderfeest.
6. Herverdeling na Pasen
Er kan geen bijkomende peuterklas ingericht worden.
12 kleutertjes van bij Sandra schuiven door naar de vier eerste kleuterklassen.
Volgende week wordt aan de betrokken ouders een brief meegegeven.
7. Zwemmen in de 2e kleuterkklas
Er is een probleem met het vinden van een extra begeleider.
Voor dit schooljaar is er iemand aangesteld vanuit de werkingstoelagen.
Is het daarom wel nuttig al deze kosten(bus) te maken voor het zwemmen?
Neen, geen zwemmen meer voor de tweede kleuterklas vanaf volgend schooljaar.
8. Middagtoezichten
-De vraag wordt gesteld of er net als op de meeste scholen externen kunnen ingeschakeld
worden bij het middagtoezicht. Nadeel daarvan is het probleem om geschikte kandidaten
te vinden en die te behouden. Niet iedereen heeft voldoende pedagogische ervaring om
toezicht te houden. De directeur kijkt na wat mogelijk is.
-Blijkbaar wordt op sommige scholen ook de bewaking om 07:30 u vergoed.
9. Afspraken met de ouders
-Veel kinderen komen te laat toe op school.
-Sommige kinderen blijven in de avondopvang terwijl ze wel degelijk tijdig kunnen
afgehaald worden. Avondopvang is enkel bedoeld voor kinderen waarvan de ouders aan
het werk zijn.
-Sommige ouders wachten in het sas terwijl verwacht wordt dat ze tot het belsignaal buiten
wachten.
- De directeur maakt een brief op om aan de ouders mee te geven.
10. Werkgroepen :
Er wordt gevraagd tijdens de personeelsvergadering alle werkgroepen te overlopen
wegens te weinig communicatie vanuit het lager.

11. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Alle personeelsleden hebben een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid via de school.
Sommige personeelsleden hebben een bijkomende verzekering afgesloten.
Dit kost rond de dertig euro.
12. Infrastructuur
De lijst van infrastructuurwerken is nu opgelijst en zal door de directeur besproken worden
met de TUD betreffende de haalbaarheid.
- K1D vraagt gordijnen in de container
- Plaatsen van een hekje begin van de grote zaal
- Een verzorgingstafel in de toiletten
- Plaatsen van een lavabo en kraantje in de boterhamrefter
- Probleem met de deur van het sas ((pompsysteem)
- Herstel van de zoemer – bel aan de voordeur.

Volgende pv op 31 maart voor alle personeelsleden (info over M-decreet)

Deel 2: zorgfiches in Broekx in de computerklas enkel voor de klasleerkrachten
Lieve maakt ons hierin wegwijs.

verslag: Guido Verhofsté

