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VERSLAG
PERSONEELSVERGADERING LAGER
3 maart 2015

Deel 1: algemeen voor iedereen in de refter van de school

1. Vorige vergadering
 Goedkeuring van het verslag
 Opvolging van enkele punten: verdeling van de klasgroepen
- De grote rode draad die uit de bespreking kan worden afgeleid is: SYSTEEM BEHOUDEN.
Alles heeft pro en contra, maar we spreken af dat we na het tweede en het vierde leerjaar
een wissel gaan doorvoeren.
- Dit schooljaar ligt het iets anders, want L4 werd dit schooljaar reeds door elkaar gehaald
bij het oprichten van een 4de klas. De vierdes komen samen om te bespreken of die
verdeling goed is gebeurd, want moest op het einde van het schooljaar redelijk snel
gebeuren.
- De vraag wordt ook gesteld of nu het 3de leerjaar kan verdeeld worden, want veel ouders
vragen ernaar. NEEN, pas na het 4de.
- Hoe wordt zo’n verdeling gedaan?
-- deze maand zullen sociogrammen worden afgenomen
-- in mei nog eens
-- dan kan er gepuzzeld en vergeleken worden.
-- er worden 3 namen gevraagd van vriendjes waar ze graag mee spelen / graag zouden
bij zitten, en ook bij wie minder graag. Daarna wordt een samenvatting gemaakt van
vriendengroepen en de standvastigheid daarin.
KAN DIT OOK KLASOVERSCHRIJDEND GEKOZEN WORDEN? Wordt bekeken.
-- dan worden er strookjes gemaakt met naam, klas, geslacht, zone LVS, zorg,
levensbeschouwing
- Opmerking: kan het negatief bevragen weggelaten worden (met wie speel je niet graag /
minder graag), want kan kwetsend overkomen voor die kinderen aangezien dit nadien
besproken wordt bij kinderen onderling.

2. Personalia
 LARS is geboren; de eerste zoon van Elly; PROFICIAT!
 Jullienne is 3x oma geworden dit jaar: eveneens PROFICIAT!

3. Actie ‘bloed geven doet leven’
- Iedere vrijdag om 15u.: dansje en liedje oefenen
- Projectonderwijs: een zeer geslaagd initiatief … voor herhaling vatbaar
- Donderdag (4 maart om 11u30 in de zorgklas) vergadering ‘bloedgroepje’.
Voornamelijk uitwerken van de apotheosedagen, opmaken van helperslijsten.
- Stand van de actie ‘bloeddonor’: loopt zeer goed! Doe zo verder!
- Andere suggesties?
Voor de dansers: op volgorde van leeftijd achter elkaar plaatsen

4. Pedagogische studiedag op 11 maart – onderwerp = MEDIA en BEWEGING
Locatie: GBS Destelbergen
Op het prikbord staat een link waar je een activiteit kan kiezen. Wees er snel bij want vol is
vol. Gelieve dit zeker voor donderdag e.k. voor 18u00 in te vullen.
Ook aanduiden of je al dan niet blijft eten.
















Aanmelden met google-docs
Mogelijkheid deelname middaghapje
LBV: keuze aansluiten of eigen traject
Zorgteam: werken rond ‘talenbeleid’
Keuzemogelijkheden
Techniek voor Newbies
Spetters – dansinitiatie
iMovie voor Newbies
Prowise voor gevorderden
Smartboard gevorderden
Kleuters en tablets
School-TV/een blog
Programmeren met kinderen
Media workshop
Dans workshop

5. Eco – beurs + ontbijt
 Wij doen zondag mee met de sappentrapper, stand D19 in zaal D.
2€ voor een smoothie, 3 kopen is 2 betalen+1 gratis.
Elke sappentrapper brengt een mes en plankje en handdoek mee.
Er werd dit jaar 40 l fruitsap aangekocht.
 MOS: we kregen een bord en vlag “onze school is een MOS school” Dit zal opgehangen
worden aan de houten schoolpoort
 31/03 komt de duurzaamheidsambtenaar en de compostmeester naar school om eens te
kijken voor het organiseren van een compostvat.

6. Leren leren
 Stand van ons traject: zie bundeltje samenvatting werkvergadering (Christi)
 Pedagogische studiedag op 13 mei
- ‘Leren in het kwadraat’
- Bijscholing verzorgd door OVSG
- Twee groepen: lager en kleuter apart (Lo en Be) hier op school.
om over na te denken; welk thema pakken we volgend jaar aan? Differentiatie?
7. Zonsverduistering op 20 maart
- Brilletjes zijn besteld (5-tal per klas) bij de volkssterrenwacht
- Tip van de stagiaire van Els L (5b): filmpje op pc (dat Els zal doorsturen naar Bert, en Bert
op het prikbord zal plaatsen)
-- waarom onveilig zonder eclips-brilletje? Welke schade aan de ogen?
-- knutselactiviteit

Lokale gegevens van de eclips
20 maart 2015, 10:37 Gedeeltelijke eclips De hele eclips is
zichtbaar
Maximum: grootte: 0.842, obscuratie: 0.811, hoogte: 31.0°
Gedeeltelijke eclips begint: 09:29:58.1 MET,
23.4°
Maximum eclips:
10:37:14.6 MET,
31.0°
Gedeeltelijke eclips eindigt: 11:48:00.4 MET,
36.3°
Duur eclips:

02u18m02s

Diameter Zon:
Diameter Maan:
Verschil in diameter:

32’07.35”
33’42.16”
01’34.81”

Opkomst Zon:
Ondergang Zon:

06:43
18:52

afstand: 32’52.80”,

hoogte:

afstand: 05’51.91”,

hoogte:

afstand: 32’55.98”,

hoogte:

Dichtste nadering:
05’51.91”
De Maan is in de dalende knoop van zijn baan en beweegt ten noorden langs
de Zon

(bron: http://hemel.waarnemen.com/zon/eclipsen/zonsverduistering_20150320.html)

8. ICT
 Smart response bakjes beschikbaar (24 stuks)
Wie dit eens wil gebruiken in de klas: contact opnemen met Bert
 Actie gsm’s inzamelen: november 2015
 Muizen en scherm en software (office, Nero) op overschot
 Tip van de maand: nieuwe batterijen en hoe gebruiken (richtlijnen worden
uitgedeeld)

 Masterclass filosoferen met kinderen en jongeren (vrijdag 13 maart in Gent)

9. Varia:
- Volgende pv op 31 maart voor alle personeelsleden (info over M-decreet)
- Topjes met brede bandjes voor de dames! (maat invullen op de lijst aub)
- Activiteit Waka waka (An)
21/03 : reclame maken aub
fotoreportage, vertellen in de klas, …

Deel 2: zorgfiches in Broekx in de computerklas enkel voor de klasleerkrachten
Lieve maakt ons hierin wegwijs. Gedurende de vergadering van juni zal ruim aandacht
besteed worden aan de oefenmomenten

Volgende vergadering: dinsdag 31 maart

verslag: Els Naudts

