PERSONEELSVERGADERING BEERVELDE 3 MEI 2016
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering : oke
2. Mededelingen :
- spelotheek : spellen zinvol gebruiken! Netjes opruimen! Enkel de spellen uit de spelotheek
worden gebruikt
- tafel leraarskamer : netjes houden !!
- cd ‘ritme en rijm’ : is ter beschikking van de kleuterleidsters
- verzorgingsfiches : elke keer invullen, zeker bij ernstigere gevallen
- gedrag 6e leerjaar bewaken
- 11 mei : ‘Ronde van Lochristi’
- nu donderdag : eerste communie om 11u, receptie om 12u
- 29 juni : 20u : proclamatie 6de leerjaar
- toekomst school : 31 mei : klaar met invulling namen
- doorschuif K1 : ten laatste na kerst!
-Jenten Van Acker heeft cytomegalie : opletten voor zwangere vrouwen !
3. Evaluatie werkvergaderingen :
- LO : differentiatiemodules : beetje ontgoocheld, kregen enkel uitleg over Bingel, weinig
bijgeleerd
- KO : zorgvisie : was wel interessant
4. Schoolfeest :
- momenteel ongeveer 150 inschrijvingen
- aanbod spelenmarkt : idem voorbije jaren
- try-out : gaat niet door
- versiering : elke klas maakt bloemen, ramenn beschilderen met bloemen
Tafelversiering : gekleurde bloemen op tafel met tekst van Reuzenlied
- Reuzenlied : om half 2
- Fien vraagt van elke klas de naam van het nummer + een beetje uitleg voor de presentatie
- 900 stoelen besteld (dus geen verhuis meer met stoelen van tent naar zaal )
5. Krielken :
- zelfde concept als de voorbije jaren
- als opkomst opnieuw tegenvalt , bouwen we af
- map Krielken met draaiboek is verdwenen . Iemand ?
6. ICT :
- windows 10 update : mag gebeuren op laptops, niet op pc’s in computerklas, maar hoeft
niet
- smartboard nieuwe klas 4de leerjaar : begin juni
- Bingel : digitale taak : je kan tablet winnen !
- De mobiele PC- klas is klaar!! Bert geeft uitleg! We bereiden alles goed voor, zodat we begin
volgend schooljaar kunnen starten. We vragen een begeleidingstraject aan bij OVSG om er goed te
leren mee werken.
7. leerlingenraad :
- klasvoetballen : Katelijne koopt ze aan en voorziet ook een 10-tal ballen voor de kleuters in
een apart kleur.
- gemengd spelen : enkel in de tuin
- projectweken : afbouwen naar 2 : voorstel leerlingen : techniek en seizoenen

8. Beleidsvoerend vermogen
- De mate waarin een school haar beschikbare beleidsruimte succesvol aanwendt om te
komen tot een voortdurend proces van behouden of veranderen van haar functioneren met als doel
het verbeteren van haar onderwijskwaliteit en het bereiken van de haar opgelegde doelen
- VERBETEREN – VERANDEREN – BEHOUDEN – VERNIEUWEN
- Eindtermen en ontwikkelingsdoelen liggen vast maar scholen hebben de marge om daar op
eigen manier toe te komen!
- Nu lag focus op STEM en differentiatie
9. Nascholing en professionalisering
- 18 of 25 november : halve dag bijscholing + halve dag teambuilding
Voorstel : OVSG onderwijsdifferentiatie
-woensdag in februari : halve dag
10. Jaarthema of kleine projecten
- We kiezen in Beervelde voor 2 kleine projecten : eentje midden schooljaar en eentje de
laatste week van het schooljaar. Iedereen denkt eens na over thema’s tegen volgende PV : techniek ?
11. Jeugdraad
- Ann VDB wenst – na vele jaren lidmaatschap- te stoppen als vertegenwoordiger van de
jerugdraad. Gezocht : nieuwe jeugdige vertegenwoordiger van onze school in de jeugdraad : LieseLotte informeert eens bij Ann.
12. Schoolreizen
- brieven tijdig laten opmaken bij Els !
- per groep : 1 extra begeleider
- polsbandjes : Freddy vraagt ze aan in Lochristi voor alle klassen
13. Zorgwerking
- Voorziene tijd van MDO’s respecteren. Verwittig de mensen die jouw klas opvangen, indien
het uitzonderlijk toch zou uitlopen!!!
- week 23 mei : LVS : zie planning Sarah
- eindMDO’s : wanneer ? Dinsdag 28/6 voor alle lagere klassen
20,21,22 juni voor de kleuterklassen
14. Verkeer
- Sam : enkel in Lochristi, wij hadden fluo-project
15. Planning 2016 – 2017
- Halloween : 29/10
- Receptie : eerste communie 25/5 (klaarzetten 24/5)
- Kwis : 26/11
- schoolfeest : 10/6
- grootouderfeest kleuters : 20/10 (klaarzetten podium 19/10)
Op deze data is de turnzaal dus bezet en kan de Sprankel of sportverenigingen er niet terecht
16. MOS
- gelieve de dopjes uit plastiekzakjes te halen, anders worden ze niet meer meegenomen!
17. Verhuis klassen
- planning verhuis : volgende PV

