Verslag personeelsvergadering 2 februari ‘16
1.




Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag goedgekeurd
Verslag mag via prikbord blijven, hoeft niet op papier
Leesbevestiging niet nodig bevonden

2. Personalia
 Overlijden
o Vera, de plusdochter van Juf Sandra
o Stiefmoeder juf Kathy
o Moeder Juf Julienne
School zorgde voor bloemen voor de uitvaart
 Juf Machteld komt halftijds terug
o Maandag/dinsdag: juf Stéphanie
o Donderdag/vrijdag: juf Machteld
o Woensdag: afwisselend
o Wissel toezicht 8u: op vrijdag door Fien, op maandag door Stéphanie
 Freddy bedankt voor de attenties die hij kreeg voor
o 35 jaar en 35 keer toneel
o Dag van de directeur
3. Toneelopvoering
 Dank je wel aan iedereen die meehielp
 Zowel spelers als de 1071 toeschouwers waren enthousiast
 Data volgend toneel: 20/2/2017 – 22/2/2017
4. Verslag van de verificateur
 Positief, vrijwel geen opmerkingen
 OPMERKING:
o Attesten dienen gerangschikt te worden volgens register
o D = afwezig met doktersattest
o Z= briefje ouders
o B=geen verklaring (max 10 halve dagen per schooljaar)
5. Leerlingenaantallen op teldag 1 februari

Kleuters Lochristi
Kleuters Beervelde
Lager Lochristi
Lager Beervelde

1/2/2015
276
78
446
106

1/2/2016
262
83
434
102





Totaal: 881
Verschil: -25 leerlingen
Volgend schooljaar waarschijnlijk 1 ambt minder.
Een halftijdse bij het kleuter en halftijdse bij lager



Dit schooljaar: opstart 2de peuterklas Lochristi op 29/01/2016

Verschil
-14
+5
-12
-4

6. Opvolging opmerkingen leerlingenraad
 L4, L5 en L6 hebben klachten over de Sint: ze voelden zich aangevallen: het was geen lieve Sint
o Oplossen door L4, L5, L6 samen moment met Sint te geven en ze bv. Een liedje te laten
zingen en niet meer opmerkingen klas per klas.
o Hele school die Sint verwelkomt: goed idee, was leuk en sfeervol
 Zaken die de leerlingen vroegen ter goedkeuring:
o Fluisteren in de refter => niet goedgekeurd
o Kinderquiz: leuk idee, misschien op het einde van het schooljaar
o ½ dag andere leerkracht in de klas: leuk idee
o Slechtweer activiteiten: Film, gezelschapsspelen
 Groep opsplitsen: een deel binnen, een deel onder afdak of
deel film en deel gezelschapsspelletjes
 Oproep naar ouders: oude films, strips, spelletjes
7. Grootouderfeest kleuters
 Voorbereidingen verlopen vlot
 Opzetten podium: Freddy + 3 ouders op donderdagmorgen vanaf half 8.
8. ICT
 2 oude desktops en 1 oude laptop (zonder internet) beschikbaar voor hoekenwerk in de klas
 https://onderwijs.hetarchief.be/
o Leuke website met archiefmateriaal van VRT en overheidsinstanties
o vooral interessant voor L4, L5 en L6
 Mobiele ICT-klas met 24 ipads: goedgekeurd op gemeenteraad, er volgt een korte opleiding voor
de leerkrachten
9. Zorg
 Sociogrammen zijn afgenomen. Wat nu met de resultaten?
o Gebruiken op oudercontacten?
o In eerste plaats: als leerkracht waakzaam zijn
 Fiches basiszorg goed bijhouden
 STICORDI maatregelen
o Vanaf volgend schooljaar: Per leerling brief meegeven met de maatregelen en door
ouders laten ondertekenen
10.






Carnaval – Boekentasloze dag-beloning fluo
8u30 – 9u00: verkleden in de klas
9u00 – 10u00: vrij podium + aansluitend move tegen pesten
Speeltijd: opruimen
10u30 – 11u30: open klas
per klas een activiteit + springkasteel onder afdak
13u05 – 13u30: open klas

11. Dikke truiendag op 15/2
 Per activiteit waaraan wordt deelgenomen => inkleuren trui
o Verwarming lager zetten
o Dikke trui aan
o Ochtendgymnastiek
o Bespreken in de klas

12.







Infrastructuur volgend schooljaar
Er komen drie containers met elk 4 compartimenten
Fietsenstalling wordt verplaatst naar ingang school (waar vuilbakken nu staan)
Containers voor K1, K2 en K3
Peuters blijven in gebouw
L4 gaat naar lokaal K2
Architect maakt eerste plannen op

13. Bestelling meubilair containers
 Zo vlug mogelijk doorgeven aan Christi
14.




Wandeltocht ism het oudercomité
De wandeltocht zal niet doorgaan op 20 maart.
Er wordt naar een andere datum gezocht (waarschijnlijk in april)
Thema ‘Peter en de wolf’ blijft behouden

15. Opendeurdag 6 maart
 Al 7 ingeschreven peuters voor schooljaar 2016-2017 (broertjes en zusjes)
 Folders uitdelen aan onthaalmoeders, in winkels, …
16. Jeugdboekenweek: activiteiten
 Boeboeks
17. Muziekproject: stand van zaken
 Lager: Free en Miguel komen per graad een uurtje muziekles geven en liedjes zingen (liedjes op
verzoek van ll)
 Kleuter: een zangstonde voor alle kleuters in de zaal met Free en Miguel
 Nadenken over namiddagactiviteiten => klasdoorbrekend (per graad)
 16u-17u: optreden. Begeleiding tijdens optreden door Miguel (piano) en Free (zang)
 Toch een aantal ouders/leerlingen die iets willen opvoeren
 Tijdens optreden kunnen namiddagactiviteiten getoond worden
18. Fietskaartroute
 Uitdelen aan leerlingen in de week van 15/2
 Zeker ook uitleg geven
19.









Project vijfde leerjaar ism studenten verpleegkunde
Gaat door op woensdag 18/02
Studie rond suikerloze voeding
Er wordt een lezing gehouden
Enquete afgenomen
Smoothie gemaakt
Recepten mee naar huis gegeven
Ll moeten 3 weken proberen met minder/geen suiker
Enquete wordt opnieuw afgenomen

20. Mededelingen
 Afspraken rond ziekte
o Documenten in de vakjes
 Finn – K2
o Heeft bloedstollingsziekte.
o Bij ernstige val: ouders verwittigen
 Voorstel facultatieve verlofdagen schooljaar 2016-2017
o Vrijdag 7 oktober 2016: goedgekeurd (na zeeklassen)
o Maandag 23 januari 2017: goedgekeurd (na toneel)
 Data bosklas
o Van 12 tot 17 september 2016
 Data zeeklas
o Van 3 tot 5 oktober 2016
 Cadeautjes pot moet terug aangevuld worden
o 20 euro voor voltijds werkende collega’s
o 10 euro voor deeltijds werkende collega’s
o Geld bezorgen aan Marleen (na krokusvakantie)
 Café Lichtelaere van Nancy
o Opening op 6/2
o Collega’s gaan samen op vrijdag 4 maart
o Vooraf samen eten om 18u30 naar Café Préféré
o Attentie wordt meegenomen

