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VERSLAG
Personeelsvergadering Beervelde
29 september 2015

Vooreerst: PROFICIAT voor de ouderavonden!
De ouders vonden dit een geruststellende activiteit.
Ook voor de organisatie van de bosklassen: PROFICIAT!
1) - Overlijden schoonmoeder Sofie en overlijden schoonvader Nancy. Wij bieden ons blijken van
deelneming aan.
- proficiat voor Sarah haar verjaardag – bedankt voor de traktatie
2) brandevacuatie donderdag 15/10 rond 14u
 Controleer of dat je in je klas een mapje hebt liggen!
 Je mag de leerlingen op voorhand op de hoogte brengen.
3) extra muros: bus tijdig aanvragen! 1 per klas (exclusief schoolreis)
4) schoolreizen op maandag 27 juni (zelfde uur afspreken einde dag)
 1-2-3e leerjaar: ?
 4-5-6e leerjaar: pretpark – Plosaland?
5) Gsm-inzamelactie: 16-29 nov
Box komt in de gang te staan. Brief volgt nog.
6) ICT






Het tv-scherm mag geïnstalleerd worden in Kathy haar klas.
Dinsdag om de 2 weken is Bert beschikbaar voor computerles te geven. (beurtrol)
Typlessen zijn ook van start gegaan. (gaan over de middag door)
Nieuwe smartboardpennen ter beschikking.(Bert aanspreken)
Beveiliging klaslaptops: Broekx moet beter beveiligd worden door wachtwoord niet te laten
onthouden (https://lastpass.com/nl/)

7) Fair Trade commissie – Lochristi engageert zich hiervoor. Oproep naar kandidaten!
8) 26/10/2015 Pedagogische studiedag in Lochristi
 Kleuters: Wiskunde in de kleuterschool, meer dan 1,2,3
 Lager: Wiskunde - differentiëren in het curriculum
 broodjes!

 teambuilding (namiddag) niet verplicht…. maar warm aanbevolen!
9) Werkgroepen
Algemene bedenking: Samen als team alle ideetjes samen bedenken op vergadering.
 23-27 nov. Cultuurweek – blad voor ideetjes komt in de leraarskamer
o Kleuters blijven in Europa!
 MOS: De ladder van Lansink komt vrijdag toe. Ook voor de kleutertjes komt misschien de
vuilniskar een bezoekje brengen. Arianne wacht nog een antwoord af.
 Sint: hij komt op 3/12 – Hij is nog niet gereserveerd. DRINGEND!
Speciale intrede? Slecht weer vandaag?
 Toneel: B&B stille rust
 Muziekproject: 8/10 vergadering opstart uitwerking project: ideetjes uitwisselen samen met
Lochristi

10) Extra toezicht bij kleuters – Marie-Rose vult eens een leeg rooster aan.
 8u10 behouden
 10u05 mag weg
 12u15-13u05 erbij
11) Stagiaires
Bij Kathy en Marleen
22 oktober – Jolien De Clerck komt meedraaien in de kleuterklas van Juf Arianne.
12) Bij vervangingen: aanleggen van een “noodmap” met klaslijst waar belangrijke info over de
leerlingen in staat, laptop aanwezig in de klas.
13) Inrijmoment schoolroutekaart om 09u55 vertrekken.
14) STEM-project studiedagen voor 5 en 6e leerjaar. 12/10 - 2/03 - 13/05 in Heusden. (Fien)
15) Zorg: belangrijke wending! Alles wat in de klas gebeurt (basiszorg) moet genoteerd worden
binnen Broekx zodat er later bij problemen bewijzen zijn voor Suzy.
16) Erfgoed Vlaanderen – reuzen Reinaert De Vos: juf Leen werkt dit uit in de klas (+ er komen dan
reuzen langs tijdens het schoolfeest)
17) Bijscholingen
 Binnenklasdifferiëntiatie: juf Leen
 20 oktober: ASS (juf Liese-Lotte)
18) Leerlingenraad
(Data zie leraarskamer)
19) Mededelingen
 Rekening houden met week 1 / week 2 !
 11 november (Liese-Lotte 4e leerjaar)
 16 oktober: fietsencontrole
 Halloween – voorbereidingen oudercontact + versiering zaal door de klassen
!! Op wieltjes: de kinderen niet in de tuin laten spelen
Verslag: Fien Kraeye

