Gemeentelijke Basisschool LOCHRISTI – BEERVELDE
Lager
Kleuter
Lager + Kleuter
Schoolstraat 18
Koning Boudewijnlaan 8 Kloosterstraat 4
9080 LOCHRISTI
9080 LOCHRISTI
9080 BEERVELDE
tel. (09)331 53 61
tel. (09)355 53 80
e-mail: directie@gbslochristi.be of secretariaat@gbslochristi.be
website: www.gbslochristi.be

VERSLAG
personeelsvergadering van 1 december 2015
KLEUTERAFDELING

1. Hemofilie
Uitleg door Elsie Willems Contact gegevens : zie powerpoint prikbord.
*Uitleg over preventemaatregelen : wat kan – wat kan niet
Springen van lage hoogte : Ok - Hoger beter niet; vb op plint op poep zitten en er zo
afspringen.
Klimrek : neen
Koprol mag in principe maar als hij zijn hoofd niet correct kan plaatsen beter niet.
Balspelen : mag maar opletten
Evenwichtsoefeningen : mag maar naast hem lopen vb omgekeerde bank.
Zeer belangrijk dat hij leert om te bewegen en te vallen.
*Wat te doen bij problemen?
Inwendige bloedingen zijn niet zichtbaar.
Daarom Koester verwittigen bij:
Manken
Buikpijn na eventuele val
Grote blauwe plek op minder evidente plaats/disfunctie
Stoelgang – plassen met bloed in
Ook als hij zelf klaagt van pijn
Bij gewone schaafwonden, bloedneus of als hij zich snijdt mag de leerkracht hem
verzorgen
Als er een trauma gebeurt moet er binnen de 2 uur factor toegediend worden.
Als hij valt steeds ijs leggen op de desbetreffende plaats. Daar kan je nooit met misdoen.
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (27/10/15)


Hartelijk dank voor de organisatie en de uitwerking van de voorleesavond.



Ook een dikke proficiat aan de medewerker van de grootouderfeesten. Door de
grootouders werd dit sterk gesmaakt.

3.





Personalia
Wij melden u het overlijden van Simonne Sterck, mama van Sabine (Luc Dhont)
Proficiat aan Hannes D’Haeyer (zoon van juf An en Peter) met zijn huwelijk
Proficiat aan Bart Van Calenberge (zoon van juf Hilde en Chris) met zijn huwelijk
Proficiat aan Tuur en Jolie met de geboorte van hun dochtertje Elza

4. Terugblik
* Werkgroep “taal-creatief”: kan iemand een tekstje schrijven voor het schoolkrantje? (let
op… deadline is woe 09/12)
Goede wisselwerking tussen het lager en het kleuter .
In de toekomst bij dergelijke activiteiten foto’s nemen om op de website te plaatsen.
Op de personeelsvergadering van januari zal Tuur uitleggen hoe de foto’s op de website
kunnen geplaatst worden.
5. Sinterklaas
Alles is geregeld.
Er werd wel geopperd dat het misschien beter was om het onthaal van Sinterklaas op het
lager te doen gezien de beperkte ruimte op de kleuterspeelplaats en het vertrek dan op de
kleuterspeelplaats.
6.Toneel
- Levering van het podium op 21 december
- Ontruimen van de berging op woensdagmiddag 16 december om 11u30
wie kan helpen?
Tuur, Sandra en Nancy
- Opstellen van het decor op donderdag 24 december vanaf 8u00
Tuur geeft zich hiervoor op.
- schilderen en behangen op maandag 28/12 en dinsdag 29/12 vanaf 9u
Els N zal op beide dagen aanwezig zijn vanaf 9u
28/12: Brigitte, Ann P, Nele Jans, Nancy VDV (?), An VH (?), Stefanie
29/12: Els B en Els V
- op dinsdag 29/12 en woensdag 30/12 zijn er repetities om 20u. Iedereen welkom
7. Terreurdreiging
- Alle in/uitgangen sluiten. Ook de houten poort dichttrekken.
- er werden gesprektips aan de ouders gestuurd op gimme (vanaf derde kleuterklas)

8. Einde eerste trimester
- nieuwsbrief nummer 2 meegeven op de laatste schooldag voor de kerstvakantie
- Kerstfeestje in de klas: Er wordt gekozen voor een croissant ; voor de derde kleuterklas een
ganse, voor de andere klassen een halve

- Kerstverwennerij onder de leerkrachten? Er wordt voor een andere formule gekozen.
Tijdens de laatste week verwent elke leeftijdsgroep de andere collega’s. Op maandag starten
we met de peuters en de bijzondere leermeesters die hun collega’s moeten verwennen. Op
dinsdag is het de beurt aan de 1e kleuterklas, donderdag de 2e kleuterklas en vrijdag de 3e
kleuterklas.

9. VARIA
- ouderavond “veilig online” op woensdag 16/12/15 voor ouders vanaf de derde kleuterklas
Iemand van de gezinsbond komt uitleg geven (+/- 1u ½) ivm internet en gaming, voor en
nadelen, risico’s.
Vorig schooljaar zijn er in het lager problemen geweest rond cyberpesten.
- MOS: energie besparen: “de laatste doe het licht uit”
Gelieve de lichten te doven als je een ruimte verlaat.
Nogmaals vragen om de temperatuur in de klassen te verlagen.
ALLE BUITENDEUREN MOETEN DICHT !!!
De deur aan de ingang bij de turnzaal blijft soms openstaan. Van de kleuters die komen eten?
Dit is zowel om energie te besparen als voor de veiligheid.
- PASFOTO’s: Aan de leerkrachten die nog niet betaald hebben: gelieve 2€ te komen afgeven
bij Els N.
- Klacht van de buren uit KAPELLEKEN ivm parkeren.
Zij klagen over geparkeerde auto’s van het personeel in het Kapelleken, dat ze moeilijk van
hun oprit kunnen rijden… weinig zicht.
- Vanaf 4 januari wordt Marina extra ingeschakeld in de middagtoezichten. Er moet wel nog
een oplossing gevonden worden voor het oversteken van de kleuters.
- Traject zorgwerking
Op 15 december gaat hierover een werkvergadering door.
Binnen de school zijn er geen gelijklopende afspraken.
Bevraging wat iedereen verstaat onder zorgwerking.
Hoe zien we zorgwerking in onze eigen klas?

Verslag: Inge De Rycke en Guido Verhofsté

Volgende vergadering: dinsdag 5 januari 2016

