VERSLAG VAN DE PERSONEELSVERGADERING TE BEERVELDE 1 MAART 2016
1. Goedkeuring vorig verslag.
Geen opmerkingen.
2. Personalia.
De grootmoeder van Bert is overleden.
3. Mededelingen.
-oudercontacten: hopelijk zijn deze vlot verlopen en verloopt de planning goed in de
kleuterklassen.
-EHBO-map: gelieve deze in te vullen, zeker als er verzekeringspapieren meegegeven
worden.
-onkostenstaten: de afstand tussen beide scholen is 6,4 km. Gelieve allen deze afstand te
noteren indien nodig. Bij fietsvergoeding is het (meestal) de afstand van thuis naar school.
-pedagogische studiedag: het verloop wordt besproken.
-complimentendag: we kregen een leuk mailtje van een tevreden grootouder 
-nieuwsbrief: activiteiten voor de nieuwsbrief van de 3de trimester zo goed mogelijk
doorgeven aan Christi a.u.b..
-bestellingen volgend schooljaar: dit moet nog voor de paasvakantie binnen zijn.
Documenten volgen nog. 1 document voor bovenbouw, 1 voor onderbouw, 1 voor kleuters.
-volgend schooljaar: wie intenties heeft om volgend jaar verminderd te presteren, laat dit
nog voor de paasvakantie weten zodat het puzzelen kan aanvatten… De officiële aanvraag is
nog niet nodig.
-bednet: wie een langdurig ziek kind in de klas heeft kan eens kijken op www.bednet.be. Zo
kan een kind les volgen van op afstand.
-Frans in de klas: verplicht in 5de en 6de leerjaar. Dit werd onder de loep genomen door de
inspectie. We scoorden ondermaats. De bovenbouw zal hierover samen zitten.
-jeugdboekenweek (5-20maart): 1ste: nu vrijdag verteluurtje
2de: naar de bib. op 18maart
Optreden: 10 maart in de namiddag
(turnzaal bezet vanaf 11u)
-schoolfeest: al eens nadenken over de inkleding/ het geheel.
-deadline schoolkrantje: 11maart.
-lamineertoestel: juist gebruiken (o.a. stekker uit, karton gebruiken, ter plaatse laten staan).
4. Evaluatie grootouderfeest.
Dit grootouderfeest was zeker geslaagd!
Maar daar het toch wel druk was in de zaal denken we na over enkele oplossingen:
- In oktober/ november ( niet samen met Lochristi= praktisch) laten plaats vinden. Dan zijn
er nog mindere kleuters en dus ook minder grootouders.
- 3de kleuterklas en 1ste leerjaar samen?
- In 2 shifts: alle klassen 2x laten optreden/ alle tafels bestellen.
- Geen taarten meer zodat de schikking kan veranderen.
We laten de kleuters NIET meer bij de grootouders in de zaal!
5. Verslag en opvolging leerlingenraad.
- Misschien leuk om in de projectweek bloemen op de muur te laten schilderen?
- Voor het inschrijven van de typelessen zal in de toekomst enkel een papieren versie
meegegeven worden en niet meer via gimme.
6. Spelotheek.
- Donderdagmiddag zullen de spelletjes door enkele collega’s ingedeeld worden.
- Er wordt een kast op wieltjes aangevraagd.
- Er is onder de middag enkel mogelijkheid tot het spelen van spelletjes tussen 12u15 en
13u.
- In de refter zal gevraagd worden wie wil binnen spelen.
- Dit zal plaats vinden in de volgende klaslokalen:

Ma en do: Freddy
Di: Aurélie
Vr: Fien/ Sofie
7. ICT.
- Er komt een mobiele ICT-klas met een verrijdbare koffer.
- De computerklas zal ook blijven bestaan.
- Zijn er eventueel toetsenbordjes nodig?
- Er komen 24 nieuwe laptops ter vervanging van de oude klaslaptops.
Deze kunnen dan gebruikt worden voor hoekenwerk.
Als de nieuwe laptops toekomen nagaan of er een goede back-up is. Wie dat niet kan
mag dit aan Bert vragen.
- We kregen 1 nieuwe (android) tablet door de inzamelacties van oude gsm’s.
Liese-Lotte start er mee.
- Je mag zelf via prikbord een app plaatsen op een tablet.
8. Opendeurdag.
- In de gang zal er een tentoonstelling worden opgebouwd.
- Zondag iedereen om 9u aanwezig!
- Freddy zorgt voor cava en fruitsap.
- Kathelijne en Christel (Els B.?) zorgen voor gezonde hapjes en de inkopen.
- De kleuterleidsters blijven zoveel mogelijk in hun klas.
- Bij het inschrijven letten we op het volgende:
-kids-ID kaart voor- EN achterkant kopiëren.
-naam in drukletters schrijven.
-het uur van inschrijving vermelden.

9. Muzikale projectweek.
- Op dinsdag komen Fré en Miguel een dag naar onze school. Zij zullen per graad en voor/
met de kleuters een zangstonde houden en verzoekjes zingen.
10u20: kleuters
13u: 1ste graad
14u: 2de graad
15u: 3de graad
- Ook de mama van Warre komt (enkel) voor de kleuters spelen.
- Op ma en do zullen er workshops plaatsvinden.
Elke leerkracht zorgt voor een aparte workshop. Sofie brengt een boekje met ideeën
mee. De ambulante leerkrachten helpen mee waar nodig. Het turnen zal wel plaats
vinden.
De leerlingen zullen op voorhand hun keuzes kunnen invullen.
Op ma en do vinden dezelfde workshops plaats.
- Briefjes van de ouders voor het concert op vrijdag:
De leerkrachten volgen op wat ze zien zitten/ haalbaar is. Als we daar een zicht op
krijgen zal er een regeling opgesteld worden.
Het 5de en 6de zorgen asap voor een mooie uitnodiging.
10. Kunst.
Machteld was afwezig. Dit was haar puntje. We nemen het mee naar de volgende PV..
11. Wandeltocht.
- We werken rond Peter en de wolf.
- Er zijn 4 posten voorzien. Op elke post staat een personage met het bijhorende
instrument.

-

Bij het vertrek krijgt iedereen een blad (+ potlood?) mee waarop instrumenten afgebeeld
staan. Zij duiden aan welke instrumenten ze gehoord/ gezien hebben. Ze moeten zoeken
welk instrument er te veel op het blad staat.
12. Toezichten.
- We vinden dat we te veel toezichten hebben. Het wordt zwaar.
- Daar iedereen zoveel diensten heeft is het ook zeer moeilijk om afwezige leerkrachten te
vervangen vb bij sportklassen.
- Onze taak is vooral in de klas!
- Kunnen de mensen van Stekelbees niet naar school komen?
- Tijdens de PV is 1 leerkracht van toezicht eigenlijk te weinig.
- Bij regenweer en bezetting van de zaal moeten kleuter én lager onder het afdak. Dit is
echt niet haalbaar. Zijn er alternatieven?
Freddy bespreekt dit op het overlegmoment!
13. Gebruik van onze bloembakken.
- We hebben dit schooljaar een bloemenprojectweek: dus moeten deze extra verzorgd
worden!
14. Varia.
- MOS-groepje bedankt voor het verslag. Het is top!
- We gaan vrijdag naar café Lichtelare en nemen een cadeaubon van 40 euro mee van
Maison Du Monde. Kathelijne zorgt hiervoor.
- Marie-Rose vraagt 1 dag in de week de kinderverzorgster van Lochristi.
Freddy neemt dit mee voor het overlegmoment!
Verslag Marleen Verhofsté

