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VERSLAG
Personeelsvergadering 6 januari 2015
Kleuter + lager Lochristi
1. Personalia




Overlijden van mevrouw Maria Stevens, moeder van Nancy Raes. Wij bieden onze blijken van
deelneming aan.
Geboorte van Walt, zoontje van onze collega Stefanie Claeys. Heel veel geluk!
Verwelkoming van een nieuwe collega, Ines Bruggeman. Zij zal zorgen voor de peuterklas B

2. Goedkeuring van de verslagen van de vorige vergaderingen
3. Toekomstige activiteiten


Toneel op 23/24 en 25 januari 2015
- Takenlijst zal voor elke vestiging worden verspreid via het prikbord zodat iedereen gelijke
kans heeft om zijn eigen taak te kiezen. Zelf elektronisch in te vullen. Gelieve alle vakjes te
vullen.
Op maandag 26 januari (8u) verwachten we iedereen die geen rechtstreekse medewerking
verleende op het toneel zelf. (spelers en medewerkers hoeven niet te komen; ze zijn
uiteraard welkom)
Mogen we wel aandringen om voorzichtig te zijn bij het opruimen van alle materiaal dat op
het podium staat? Alles werd geleend bij de kringloop en mogen we gratis gebruiken. Wat
we kapot maken moeten we betalen…. Christi en Els N. zullen op zondag direct na het toneel
het servies al afwassen (wat vuil gemaakt werd), inpakken en in de dozen steken.
- Nog af te werken aan het decor? Valt mee. Indien nodig wordt nog hulp gevraagd via het
prikbord voor kleine schilderwerken.
- Algemene repetitie op 21 januari om 18u00. Oproep om zoveel mogelijk personeelsleden
en leden van het oudercomité te komen kijken.



Onze school kleurt ‘’rood’ (apotheose op vrijdag 20 maart)
- Voorstelling en doel van deze activiteit
Het is een soort Fata Morgana, waarbij we een Rode Kruislied aanleren dat op de apotheose
zal gezongen worden samen met Wim Soutaer, iedereen komt dan in rode kledij naar school,
en we proberen te zorgen voor 150 nieuwe donoren in Lo en 50 in Be

- Ideeën verzamelen rond mogelijke activiteiten
* Voorstel: We maken per vestiging een groot hart, met daarin telkens kleine ? hartjes ? per
nieuwe donor dat we binnen krijgen.
* We zullen deze actie reeds aankondigen en voorbereiden tegen het toneelweekend.
* Leerkrachten die reeds donor zijn eens laten vertellen aan de kinderen wat dat inhoudt
“bloed geven”.
- Tijdelijk werkgroepje (bloedgroepje) samenstellen om ideeën te bundelen en uit te werken
(i.s.m. mensen van het plaatselijke RK)
-> Caroline St, Deirdre, An VL, Natacha, Christi, Julienne, Luc Dh, Inge, Bert, Tuur, Lieve en
ElsN
De datum van de eerste bijeenkomst verschijnt weldra op het prikbord.
4. Pedagogische werking








Halfjaarlijkse evaluatie van de leerlingen
- Planning van de ‘proefwerken’ onderling per leerjaar af te spreken
- Gradatie in de aanpak !!!
- Ook evaluatie leergebiedoverschrijdende doelen en muzische vorming
- De MDO’s zijn gepland voor de krokusvakantie
- Na de krokusvakantie: afname LVS-proeven en oudercontacten op 25 en 26 /02 voor het
lager en op 04/03 en 05/03 voor de kleuters
‘Leren leren’
- de werkgroep zal bijeen komen om de werkvergadering voor te bereiden. Datum ? Voorstel
donderdag 15/01 om 11u.45 (+ OVSG + Inge en Marleen)
- werkvergadering lager op 27/01/2015
- pedagogische studiedag van woensdag 13/05/2015 zal gewijd zijn aan dit onderwerp
- doelstelling? Mogelijks komen tot een synthese – een leerlijn op maat van onze school
‘Media en beweging’
- pedagogische studiedag van de scholengemeenschap op 11/03/2015
- school van Destelbergen
- keuze uit verschillende sessies
- uitnodiging volgt nog
M-decreet
- wat staat ons te wachten?
- op de gezamenlijke pv van 31/03/2015 zullen wij ons hierover buigen.

5. Nieuwjaarswensen
6. Op de gezondheid …

Volgende personeelsvergaderingen

lager: 03 februari 2015 ,

kleuter: 10 februari 2015

Verslag: Els Naudts

