Gemeentelijke Basisschool LOCHRISTI – BEERVELDE
Lager
Kleuter
Lager + Kleuter
Schoolstraat 18
9080 LOCHRISTI
tel. (09)355 56 95

Koning Boudewijnlaan 8
9080 LOCHRISTI

Kloosterstraat 4
9080 BEERVELDE

tel. (09)355 53 80
e-mail: directie@gbslochristi.be of secretariaat@gbslochristi.be
website: www.gbslochristi.be

VERSLAG
Personeelsvergadering 9 december 2014
(kleuter Lochristi)
* Brandpreventie en – evacuatie (m.m.v. Wim Dujardin)
Met uitleg aan de hand van een powerpoint presentatie
-Brandoefening Lochristi op 11/12 om 13u.30 lagere school

(L6 is naar Edugo)

14u.15 kleuterschool
-Brandoefening Beervelde op 18/12 om 13u.30

Dit wordt een aangekondigde brandoefening, onder het motto “beter een slechte oefening dan geen
oefening. Zo leren we uit de fouten die we maken. Aangezien het aangekondigd is, mag je de
leerlingen hun jas wel laten aandoen gezien het koude weer. Bij echt hevige regen zal de oefening
uitgesteld worden.
tips: blijf kalm, houd ook uw leerlingen kalm, deuren en ramen sluiten, aangezien we het register niet
meer kunnen meenemen, moet je zelf weten wie afwezig was, en dit melden. Ook eventuele
vermiste kinderen of kinderen die net naar het toilet waren vermelden.
De verzamelplaats voorde kleuters is op het speelplein in de Schoolstraat.
Voor leerlingen zijn er leuke filmpjes van NAPO.

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG + OPVOLGING
* Voor het sinterklaasfeest moeten er bij de kleuters meer koekjes voorzien worden
* het OC gaat akkoord met het voorstel om de spelenkoffers te bekostigen. Er moet wel nog
eens bekeken worden hoe zij dat zien.
2. MEDEDELINGEN
 Proficiat voor de organisatie van het grootouderfeest en de voorleesavond


Project armoede
-Bij armoede denken de lln vaak aan Afrika, maar beseffen niet altijd dat in België ook
armoede bestaat. 1 op 10 kinderen in België leeft in een gezin op de grens van armoede.

-extra vorming leerkrachten, opvoeders, …
Eventueel als werkvergadering?
-aanwezigheid maatschappelijke werkers mogelijk op oudercontact


Na de kerstvakantie wordt een nieuwe peuterklas opgestart.

3. WERKGROEPEN


Mos
-ecobeurs op zondag 8 maart
- inschrijven dikketruiendag
-Energieke school
-actie gsm’s inzamelen (Bert) via GOODPLANET
Daarmee kunnen we een ipad of laptop mee winnen.
-> milieu ambtenaar
Toneel
- De opbouw van het podium gebeurt op maandag 22/12 vanaf 9u. Graag zoveel mogelijk
helpende handen.
-

Afwerking: 29 december om 9:00 uur.

-

Kaartenverkoop: op bestelling (cash) a.d.h.v. bestelstrookje
Er is een brief meegegeven met strookje om kaarten te bestellen. De kaarten worden
niet meer op voorhand meegegeven. Sommige klassen hebben die brief niet ontvangen.
Zo snel mogelijk doorgeven wie hem niet ontvangen heeft. De kaarten dienen cash
betaald te worden. Gelieve een sticker in de agenda te kleven als ontvangstbewijs.
Er moeten affiches en flyers naar de kleuterschool gebracht worden.

-



Winterhappening
- Wie heeft partytentjes? Gelieve dit mede te delen aan Christi of Els N., zodat zij kunnen
inplannen hoeveel er beschikbaar zijn. Hoe meer hoe beter en hoe gezelliger.
-

Inventaris maken van de producten die je aflevert en aan welke prijs ze verkocht moeten
worden

-

Alles afronden tot op euro want er worden “Zuipkaarten” gemaakt welke dienen voor
drank, eten en kerstmarkt. Elk vakje is een euro waard.

-

Marktkramers: inventaris maken met wat in het kraam staat (aantal producten aan 1, 2,
… euro, dan kunnen we achteraf zien wat niet verkocht is en zo zien we wat we aan
Waka Waka kunnen schenken.

-

Na de opkuis is er een gezellig samenzijn met de collega’s op de kleine speelplaats met
vuurschaal en drankjes. (inschrijven via het strookje aub)

4. ZORGWERKING


Inge heeft een nieuw werkrooster door een nieuwe indeling in de kleuterschool van
Beervelde. Dit rooster wordt uitgedeeld

5.

WERVERGADERINGEN
Er wordt voorgesteld dit enkel nog te doen als de noodzaak zich voordoet. Iedereen gaat
daarmee akkoord.
Volgende vergadering: dinsdag 13 januari 2015

verslag: Guido Verhofsté

