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VERSLAG PERSONEELSVERGADERING DINSDAG 1 DECEMBER 2015
1. Goedkeuring vorig verslag
- Dankwoordje: 11 november, Halloween, mensen die meegeholpen aan de Quiz,
grootouderfeest lager, spaghettiavond.
- Tekeningen op ramen verwijderen moet nog worden nagevraagd.
- Reuzen komen op het schoolfeest.
- Bedankt voor de flexibiliteit (voor elkaar inspringen als er iemand ziek is)
2. Mededelingen
- Schoonmoeder van Luc Dhondt is overleden.
- Hannes is getrouwd (van An Van Laere)
- Zoon meester Chris is getrouwd
- Tuur is papa (Elza)
- Ouderkrantje wordt meegegeven rond Krokus
3. Terugblikken op cultuurweek
- Kleuters: voetbal, Brabançonne, wafelbak, chocolade, naar de frituur = héél leuk. Klasblog is
wel interessant om te zien wat iedereen gedaan heeft.
- 1ste en 2de leerjaar: Thema Afrika: verhaal, prenten, kennis met cultuur, muziek.
Muziekinstrumenten gemaakt als ondersteuning van lied. Afrikaanse dans.
- 3de en 4de leerjaar: materiaal van Studio Globo, 3 reporters uit verschillende landen (India,
Senegal, Guatemala), Senegal en route met allerlei opdrachten.
- 5de en 6de leerjaar: leuke en lekkere spaghettiavond (€1000 euro opgebracht), gewerkt rond
de Filipijnen. Kennismaking met studio Globo. Kokoskoekjes gebakken, limonade gemaakt.
Leuk thema. Verzameld geld afgeven op schoolfeest aan iemand van Cunina. Geld komt
momenteel op de rekening van Beervelde.
- De cultuurweek mag een week vroeger. Nu valt het dicht op de Sint.
- Toch een héél geslaagde week.
4. Werkgroep verkeer
- Vanaf 7 december. “Wij laten ons zien in het donker” thema FLUO
- Als de kinderen iets fluo aanhebben krijgen ze een sticker in de klas. Per dag/per leerling
krijgen ze een sticker. De klasleerkracht kijkt wie fluo aanheeft en deelt stickers uit.
- Ook voetgangers tellen mee. Alle verkeersdeelnemers.
- Loopt tot 1 februari (woensdag) met beloning (we denken aan boekentasloze dag).
- Vrijdag 5 februari: carnaval. Na de speeltijd (10u) boekentasloze beloning van Verkeer.
- Er zal een boek circuleren met liedjes rond verkeer.
- Brief wordt nog opgemaakt.
- Buttons mogen we ook laten maken.
- Met oude of speciale fietsen een fietsenparcours laten doen (turnen).
- Verkeersborden laten ontwerpen door de kinderen.
- Politie uitnodigen op school.
- Wandeling rond school met fluo.
5. Grootouders kleuters
- donderdag 4 februari
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30 podiumtafels (=OK) en 300 stoelen en 75 tafels, matten enkel onder het podium
navragen voor eventueel 36 podiumtafels

6. Olympiades
- Wiskundeolympiade in maart: wombat, kangoeroe, koala
7. Sint
- 7u15 komt het theater ‘Hutsekluts’ opzetten
- Verloop: 8u30 kinderen in de klas: aanwezigheden, eetmalen.
- Tussen 9 en 10 is er een show.
- 10u-10u20: Sint en zwarte piet in cabrio + speeltijd
- 10u: Afspreken parking Neyt: Sint in cabrio
- Liese-Lotte belt haar opa dat hij mag vertrekken. Terwijl muziek op de speelplaats.
- Carbio rijdt op de grote speelplaats, kinderen zingen.
- Kathelijne brengt de box en de muziek op de speelplaats.
- Attentie opa: Kathelijne zorgt voor rode wijn.
8. Schoolroutekaart
- Voor alle leerlingen van het lager + 1 in de klas als didactisch materiaal.
- Kaart bespreken in de klas. Verkeersactiviteit aan koppelen.
- Januari aan de slag gaan
9. Toneel
- Loopt vlot.
- Podium 21 december.
- Opstellen 24/12/15 vanaf 8u.
- Schilderen 28 en 29 december (afspreken met Els N.)
- 29 en 30 december repetitie om 20u. Iedereen mag het bijwonen.
- Oudercomité wil helpen in de bar. Uren volgen nog.
10. Terreurdreiging
- Papieren aan schoolpoort zijn verwijderd.
- Wees waakzaam aan de poort en kijk wie binnenkomt.
- Blijf attent
- Niet nodeloos paniek zaaien.
11. Einde eerste trimester
- Nieuwbrief 2de trimester: binnen 14 dagen.
- Kerstrapport
- Kerstfeest in de klas 18 december: ontbijt (croissant, chocolade of boterkoek, 1 per kind)
- Zelfgemaakte geschenkjes. Het mag thuis gemaakt worden. Mag niet commercieel zijn.
- Kerstverwenning onder de collega’s. Briefjes trekken. Verwennen tot aan de kerstvakantie.
Cadeau van ongeveer €15 als slot van eerste trimester.
12. ICT: tip van de maand
- Aurélie en Liese-Lotte vroegen een e-mailadres aan voor de kinderen. Bert maakte dit aan via
google voor elk kind.
- naam.achternaam@gbslochristi.be
- Aurélie en Liese-Lotte testen dit de komende periode.
13. Varia
- Sarah zat samen met Inge, Chris, Christi, Lieven, Eric Dewitte voor werkvergadering kleuter
(15 dec). A.d.h.v. opdrachten: komen tot afspraken/procedures, naar zorgvisie.
Kleuterafdeling zal hieraan werken. De kleuterwerking in Beervelde is al goed op weg.
- School moet een specifieke zorgvisie hebben.
- Zorg: moet niet altijd parallel lopen met de les in de klas. Voorop lopen kan ook (preteaching).
- Planning na kerst: zie uitgedeelde papieren (planning februari 2016) MDO’s worden nog
aangepast en vastgelegd.
- Oudercontacten kleuters: begin maart.
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22 tot 26 februari LVS-testen (voor 4 maart in Broekx)
Begin maart = niveaulezen
Praktische punten: kinderen zitten soms alleen in de klas, dit mag niet als de klasleerkracht er
niet is, stuur ze dan naar de refter als ze iets moeten afwerken. Een speeltijd is er om te
bewegen.
Klassen begeleiden tot aan de speelplaats.
Verslag evacuatie: 2 punten: deur turnzaal, verkeersborden voor speelplaats. Volgende keer
= onaangekondigde brandoefeningen.
Magneten voor foto’s mag je ophalen bij Freddy
Algemene rekeningen in schrift.
Tegen nieuwjaar een brief over de kleutergroepen
Dinsdag 15 december is het werkvergadering voor de kleuters. Toezichten bekijken.
5 januari volgende vergadering in Lochristi: nieuwjaarswens

Verslag door Liese-Lotte Tolpe
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