Personeelsvergadering 31 mei Beervelde 2016
1. Goedkeuring verslag vorige personeelsvergadering: oke
2. Mededelingen:
-

-

Schoolfeest: We blikken terug op een zeer geslaagd schoolfeest. De afronding van
Cunina was mooi. Chapeau voor juf Leen wat het reuze-project betrof.
Enkele vragen van Freddy uit: (1) Kan elke leerkracht de kinderen begeleiden van de
klas tot aan de speelplaats? (2) Wanneer een kind een attest heeft dat het niet mee
mag sporten, kan dit kind dan in de klas worden opgevangen? (3) Kan er nog voor
wat extra hulp gezorgd worden bij ’t Krielken, vooral tijdens de voormiddag? (4) De
personeelsvergadering in Lochristi zal volgend schooljaar alternerend verlopen
(maandag – dinsdag – donderdag). Doen wij dit ook zo of behouden we dit op
dinsdag? Er wordt beslist dit op dinsdag te behouden, maar wel in dezelfde week
van de vergadering in Lochisti.
Vandaag ging er een vergadering door i.v.m. de containerklassen die er volgend
schooljaar zullen zijn. Dit betreft een openbare aanbesteding waaraan een
lastenboek is gekoppeld. Het goedkoopste voorstel wordt genomen. Maar daar de
containers van WARSCO prijs/kwaliteit het meest te bieden hebben opteert men
hiervoor. De anderen kunnen in tussentijd nog bezwaar aantekenen. De inplanting
ziet er als volgt uit: 3 containers met 2 tussencompartimenten. De realisatie ervan is
voorzien tegen uiterlijk 1 september 2016. De tussencompartimenten omvatten een
deur met raam, 2 toiletten met schaamwand ertussen, prikborden, kapstokken, 2
wasbakken waarvan 1 uitgietbak (geen warm water). De ramen van de klassen zijn
aan de binnenzijde wit en aan de buitenzijde in een kleur passend bij de
buitenafwerking, voorzien van zonneschermen. Er dienen een 10-tal stopcontacten
te worden voorzien. Datapunten (internet) aan 2 kanten dubbele punten zodat er zo
weinig mogelijk draadloos moet gewerkt worden. De buitenafwerking van de
containers zal uit thermowood bestaan zodat het ook esthetisch mooi oogt. De vloer
in de containers zal een grijze kleur hebben. Het hek en de afsluiting zullen
herbekeken worden. Alles geïsoleerd volgens strenge normen.

3. ICT-begeleiding rond de I-pads:
-

-

-

Op 17 mei 2016 vond er een vergadering plaats waarop Patrick (OVSG) toelichtingen
gaf aan Freddy en Bert. Hierbij stelde Patrick voor om het werken met I-pads bij de
kinderen in fases aan te brengen.
Er wordt voorgesteld dat er enkele leerkrachten dit mee helpen begeleiden: MarieRose bij de kleuters en Aurélie en Fien of Machteld bij het lager. Zij zullen een
intakegesprek hebben samen met Patrick op maandag 5 september 2016 om 16u.
Op dinsdag 20 september om 16u is er een opleidingsmoment voor alle leerkrachten.
Patrick zal dan aantonen hoe I-pads ondersteunend en creatief materiaal kunnen zijn.
Op dinsdag 11 en vrijdag 14 oktober (ook fotograaf) zal Patrick aanwezig zijn op
school. Leerkrachten die vragen hebben over het werken met I-pads en kinderen
kunnen dan ondersteuning van hem krijgen. Zo kan dan bijvoorbeeld op dinsdag een
les W.O. uitgewerkt worden met iPads die dan op vrijdag kan geëvalueerd worden.

-

-

Verdeling i-pads: Bijvoorbeeld: Elke klasgroep heeft er steeds 2 in de klas. Zo kunnen
ze dienst doen als hoekenwerk. Dit is een voorstel. Andere verdelingen zoals
wisselend 4 per klas of allemaal per klas, kunnen ook allemaal. Later te beslissen.
Apps voorlopig terug te vinden op de I-pads: voor de leerkracht, volgende bladen
Voor kleuters, voor de eerste graad, voor de tweede graad, voor de derde graad.
Omdat deze toestellen veel onderhoud vergen, wordt er voorgesteld om een
programma aan te kopen (5 € per toestel).
Er bestaan middelen waarmee je de I-pad kan verbinden met het smartboard (smart
TV)
De leerkrachten worden aangespoord om nu al aan de slag te gaan met de iPads als
ze dat willen.

4. Personeelsinvulling schooljaar 2016-2017:
-

Sophie blijft dezelfde taak invullen (doubaan met Freddy, kleuterturnen, zorg L1.
Machteld zal 4/5 werken. Hoe 1/5 zal worden ingevuld moet nog bepaald worden.
Els Bogaert wordt voorgesteld om 6 uren kleuterzorg te geven en 6 uren extra hulp te
bieden in de kleuterklassen.
Elke klasleerkracht te Beervelde vervult volgend schooljaar dezelfde taak.

5. Pedagogische studiedagen 2016-2017:
-

Vrijdag 2/12/2016 + teambuilding
Woensdag 08/03/2017

6. Schoolkalender 2016-2017 overlopen en aanvullen:
Bedenkingen: (1) L4, L5, L6 kunnen tijdens de show op Sinterklaasdag een eigen activiteit
doen i.p.v. de show bij te wonen, (2) ’t Krielken afwachten of dit nog doorgaat met
Pinksteren, (3) de opendeurdag is nu gepland de laatste zondag van de krokusvakantie. Kan
dit niet op een ander moment? (4) Er wordt voorgesteld om op 11 november zowel
kinderen vrijwillig te laten deelnemen uit L4, L5 en L6.
Freddy stelt voor om zich n.a.v. de dodentocht in te zetten voor een nieuw project, nl.
Welzijnsschakels vierde wereld. Met het geld dat er voor ingezameld wordt kunnen er in
Delhaize Beervelde luiers aan inkoopprijs worden gekocht om dit project te steunen.
September:
- 06/09: info-avond L2
- 08/09:info-avond L1
- 09/09: pyjamaverhaaltjes
- 12/09: info-avond L4
- 13/09: Info-avond L5
- 15/09: info-avond K0
- 19/09: info-avond K2
- 21/09: info-avond K1
- 22/09: info-avond K3 en L6

-

27/09: PV

Oktober:
- 14/10: rapport L1
- 25/10: PV
- 28/10: rapport L2-L6
November:
- 09-10/11: oudercontacten lager
- 14-17/11: oudercontacten kleuters
- 25/11: rapport L1
- 29/11: PV
December:
- 23/12: rapport
Januari:
-

09/01: PV (Lochristi en Beervelde samen)

Februari:
-

07/02: PV (werkvergadering)
17/02: rapport
22-24/02: oudercontact lager

Maart:
-

13-16/03: oudercontacten kleuters
21/03: PV
31/03: rapport

April:
/
Mei:
-

08/05: PV (werkvergadering)
23/05: PV (in functie van het schoolfeest)
24/05: rapport

Juni:
-

23/06: schoolreis kleuters
26/06: schoolreis lager
27/06: overdrachten

-

30/06: rapport

De overige activiteiten zijn terug te vinden op de jaarkalender. Deze zal nog verder
worden aangevuld.
7. Afsluiten schooljaar voor ouders, collega’s en kinderen:
-

Ouders: Wie niet naar het oudercontact kan komen de laatste schooldagnamiddag,
dient dit te kunnen doen op een avond voorafgaand aan deze dag.
Collega’s: Zie ontvangen uitnodiging te Catalpa.
Kinderen: ½ dag school laatste schooldag.

8. Proclamatie zesde leerjaar:
Op woensdag 29 juni om 20u.
9. Vrijwilligers op school: Attentie
-

Leesmoeders: Laatste keer op 20 juni. Zij zullen bedankt worden met een stukje
taart.

10. Zorgwerking (MDO’s en overdracht op dinsdag 28 juni):
-

Vergeet de 5 gebieden niet aan te vullen + bijvoegen van commentaar.
Toezichten worden door extra leerkrachten gedaan.

11. Nieuw schooljaar (personeelsvergadering, kennismaking, werkgroepen, …):
-

Personeelsvergadering: dinsdag 23 augustus 2016 om 9u.
Kennismaking: zaterdag 27 augustus van 10u tot 12u
Werkgroepen: MOS, Sint, verkeer, ICT, teambuilding, toneel, schoolfeest, korte
thema’s (voorstellen: fit en gezond de week rond, La vie en roze).

12. Planning infrastructuurwerken en praktische organisatie einde en begin schooljaar:
-

Isolatie muur (tussen K0 en K2)
Plaatsing smartboard L4
Bespreken waar het gerief wordt gestockeerd van de klassen die verhuizen/nieuwe
container in gaan.

