Verslag personeelsvergadering 12 april 2016.
1. Verslag vorige vergadering is ok.
2. Medelingen.
- De koekjes ter voordele van Cunina worden morgen
woensdag 13 april geleverd. Freddy zal alles verdelen
en in de klassen brengen. We proberen ze zo vlug
mogelijk mee te geven. Sarah maakt een sticker met
daarop de vraag om de dozen af te halen.
- Morgen 14 april is het buitenspeeldag. Nog eens in de
klas vermelden.
- Krista is nog afwezig tot eind april.
- Fien is net verhuisd. Een dikke proficiat van ons allen.
We wensen haar een mooie start en een warme thuis.
- Bingel van een leerling werd gekraakt door een
andere leerling. Probeer zo veel mogelijk de codes
geheim te houden. Samen leren we de kinderen
respectvol om te gaan met elkaars eigendommen en
bezit.
- Tibo Trompet van bij Juf Machteld is allergisch en is
ook getest na een vorige allergische aanval. De
onderzoeken lopen nog. Rode vruchten,tomaten,
steenfruit moeten al vermeden worden. Hij mag niet
op plastiek bijten. We wachten op meer nieuws. Een
fiche met meer uitleg hangt in de leraarskamer.
Indien nodig ligt een noodspuit in de klas bij Juf
Machteld in het kastje achter haar bureau. Ze wordt

actief als je in zijn bovenbil prikt. Eerst de
hulpdiensten verwittigen en dan de ouders.
- De scholencross gaat door op 20 april in Lobos.
Kathelijne kan die dan niet mee. Ze zal een brief
opmaken met de praktische regeling. Leen en Aurélie
gaan mee naar de scholencross. Sofie kan ook helpen,
maar keert niet mee terug naar school.
3. Evaluatie voorbije activiteiten.
- Opendeurdag : geslaagd met veel inschrijvingen.
- Muziekproject : Zeer geslaagd, met een mooie
apotheose.
- Wandeltocht : Dank aan de helpers. Klein minpuntje
was het terugvinden van rietjesverpakkingen in de
tuin. In het vervolg iets beter controleren. Excuses
zijn overgemaakt bij de graaf en alles is weer dik in
orde.
- Tip: misschien kunnen we een projectweek leggen
tijdens de laatste week van het schooljaar en ook nog
eentje tijdens de loop van het schooljaar. Zo wordt
de drukte wat gespreid.
4. Verlofaanvragen officieel indienen bij het CBS met het
formulier dat terug te vinden is op het prikbord van de
scholengemeenschap voor 15 mei.
5. Samenstelling personeelsformatie en toekomst van de
school.
- We houden rekening met een aantal factoren (dalend
leerlingenaantal, verlofaanvragen,…..). Beervelde

blijft zijn 10 klasgroepen behouden. Wie waar
terecht komt moet nog besproken worden. Zodra we
meer weten over de verloven kunnen we verder.
6. Werkvergaderingen (regelen toezichten).
- 19 april voor het lager rond differentiatie Bingel
Kathelijne en Arianne doen toezicht.
-

26 april rond visie zorg. Fien en Lieselot doen
toezicht

Beide dagen geen huiswerk voor het lager.
7. Project bloemen.
- Het verslag van Lochristi lag ter inzage om
ativiteiten over te nemen.
- Freddy stuurt een vraag naar de gemeente of ze
teelaarde kunnen aanvoeren voor de zaaibakken om
ze te bemesten. Mocht dit niet kunnen, wil Arianne
er wel om gaan.
- 4-5-6 mag bij de familie Raman gaan stekken tijdens
het bloemenproject.
- Er is een film beschikbaar voor 3-4-5 en 6 over de
geschiedenis van de sierteelt (donderdag en vrijdag).
- Het vijfde leerjaar gaat naar het sierteeltmuseum in
mei.
- Voor het schoolfeest maken we bloemen als
versiering voor zaal en podium.
- Machteld heeft nog ergens bloemen liggen in plastiek
van vroegere jaren. Wie helpt eens zoeken ?

- Tijdens het bloemenproject kunnen we al affiches
maken voor het schoolfeest. Op een A3-blad
knutselen we bloemen en met een A4-blad geven we
de activiteiten van het schoolfeest.
8. Bestellingen binnen tegen 18 april.
- Mocht Kathelijne voor Lo nog budget over hebben
mag ze voor de kleuters nog materiaal bestellen voor
op de speelplaats, waarvoor onze dank.
- Misschien kan binnen het zorgbudget nog een
weerstation besteld worden voor het lager, waarvoor
ook onze dank.
9. ICT : De bordboeken werken momenteel niet zoals het
moet. Probleem ligt bij de uitgeverij. Bert is op de
hoogte gebracht.
10.Schoolfeest : praktische uitwerking
-11.30u-13.30u : BBQ
-14.00u-14.45u : Optreden kleuters
-14.45u-15.15u: Pauze
-15.15u-16.15u: Optreden lager.
- Reuzen komen toe tegen 14.45u.
-17.00u : Reginald en de bosbeesten.(45 minuten)
-Tijdens optreden springkasteel plat (kl-speelplaats).
-Geen clown dit jaar.

-Bij einde van optreden van kleuter en lager cheques
overhandigen ten voordele Cunina.
-Spelenmarkt minimaal houden en eventueel nieuw stuk
van de speelplaats openstellen. Momenteel is men nog
volop bezig. Zal nog bekeken worden.
-Op zondag is er Outlet-verkoop in de tent van 11u tot
16.00 uur. Klaarzetten op zaterdag en op zondag na
16.00uur opruimen. Inkom is 2 euro. Standhouders komen
gratis. Meehelpen zal verwerkt worden op de takenlijst.
-Het thema is REUZE(N)BLOEMENFESTIVAL.
-Machteld bestelt bij de jeugddienst 1 sjoelbak,1 vier
op een rij, volksspelen.
-Leen gaat Valerie van de dansschool verwittigen dat er
op 21 mei schoolfeest is en de zaal niet vrij is. Freddy
verwittigt Rik dat er op vrijdag 20 mei generale repetitie
is.
-Zwemmen gaat wel door in de namiddag.
11.MOS.
-We nemen niet deel aan de opruimactie. Als iedereen
voor zijn eigen deur veegt is heel de straat proper.
- Op 9 mei komt een verteltheater met een voorstelling
over “Wat is er aan de hand in Vies Vuilland”? Met de
kinderen van het lager iets vroeger naar de refter komen.

De vertellers komen tegen 12.45 uur de refter
klaarzetten en kunnen wat hulp gebruiken. De voorstelling
gaat door in de refter omdat de turnzaal bezet is.
12. Infrastructuur.
-Er komen 3 containerklassen met elk een
tussencompartiment zodat er geen rechtstreekse
buitendeuren meer zijn.

Verslag : Arianne.

