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VERSLAG
personeelsvergadering van 27 oktober 2015
ALGEMEEN GEDEELTE
1. Verslag van de vorige vergadering



Bijzondere waardering voor de geslaagde zeeklassen en de puike organisatie van de
teambuildingsactiviteit. Dank je wel!
Zoals gevraagd in de vorige pv: gelieve ALLE extra- muros aanvragen tot het einde van
het schooljaar deze week nog binnen te brengen.

2. Personalia
 Wij melden u het overlijden van Rudolf Verdegem, schoonvader van Karina
 Bert is vanaf gisteren pleegpapa van VINNIE.
De uitnodiging voor de babyborrel volgt…
3. Werkgroepen


Werkgroep teambuilding
Proficiat voor de organisatie van de zeer geslaagde en prettige
teambuildingsactiviteit!



Werkgroep muziekproject en muzikale rondgang
Projectweek van 14/03 tot 18/03
Muzikale rondgang op 18 maart. Zwemmen laten wegvallen? Enkel in de namiddag
Frequentie klas – overschrijdende activiteiten; hoe zien jullie het per graad?
5 en 6 - werkboekje met muzische activiteiten per klas
- 1 namiddag, met doorschuifsysteem met 6-7 verschillende activiteiten
3 en 4 - Ellen ?
1 en 2 - elke namiddag doorschuifactiviteiten
Opmerking: die week ook grootouderfeest voor L1 en auteur op bezoek.
K3 en K2
dagelijks activiteiten met doorschuifactiviteiten



Werkgroep taalproject en voorleesavond

 De taal-creatieve activiteiten gedurende de week van 23 tot 27 november
Het thema = “speelgoed”
De werkgroep komt opnieuw samen op 9/11
Overzicht van de activiteiten gedurende deze week

Leer
jaar
P+
K1
K2

activiteit
Gedichten rond speelgoed en uitwerken in de klas

K3

Wissel met L1; voorlezen

L1

Brief aan de Sint samen met meters en peters van L6
hoekenwerk met taalopdrachten, K3 wissel; voorlezen

L2

Doorschuifsysteem; taalspelletjes

L3

Schimmenspel, sprookje met voorstellingen,
grootouder/ouder leest voor

L4

Improvisatie, jabbertalk, vervolgverhalen

L5

Strips, spelvorm, poppenspel

L6

Gedichten, brief aan de Sint met L1

Wisselen van klas en verhalen vertellen

De voorleesavond op 27 november
De organisatoren zijn al zeer tevreden met de getoonde interesse.
Praktische organisatie
De werkgroep komt op 9 november samen en gaat dan briefjes maken voor elk
ingeschreven kind met info over de plaats waar ze moeten zijn op de voorleesavond.
Elke voorlezende leerkracht krijgt een lijst met de kindjes die hij/zij mag verwachten.


Werkgroep sociaal-emotioneel welbevinden
Link met de leerlingenraad; rekening houden met wat de leerlingen inbrengen.
Werkvergaderingen 10/11 lager en 15/12 kleuter



Werkgroep Differentiatie
Korte evaluatie van de pedagogische studiedag:
Cristine: heel veel mogelijkheden, wel heel veel aanpassen. Voorstel om op de
werkvergadering eens aan te duiden in het leerplan in rood wat weg kan gelaten
worden,oranje nog ok, groen blijft.

Silke: treedt dit volledig bij. Vond het zeer boeiend om eens te kunnen samenzitten
per leerjaar en per graad. Was zeer boeiend gebracht door de lesgever.
Els L: zou het kunnen dat ze het leerplan wiskunde niet heeft
TO DO: EENS OPLIJSTEN WIE EEN LEERPLAN MIST
Vervolg voor onze zorgwerking; in april zal in de werkvergaderingen van lager en
kleuter verder gewerkt worden rond differentiatie
Kathy: zijn de woorden “kangoeroeklas” en “brugklas” toevallig niet gevallen? Zou
interessant zijn voor het eerste leerjaar.
opmerking van Lieve: dan moet het doorgetrokken worden tot het zesde leerjaar en
dat is niet haalbaar.


Werkgroep Sint
Korte schets van het verloop van de dag op 3/12
- De werkgroep vergadert op 9/11 om alles definitief in zijn plooien te krijgen
- Er zijn 3 optredens voorzien door JEUK MEESPEELTHEATER (9u/10.30/13u30)
- Films worden vertoond op twee locatie voor 5de en 6de leerjaar
- Er zijn ritjes met de koets
- Nieuw: de Sint komt toe op de kleuterschool, L123 gaat naar daar.
uitwuiven op de lagere afdeling
- De werkgroep komt opnieuw samen op 9/11
Werkgroep Verkeer
HELM OP FLUO TOP (voor 4-5-6)
* start op woensdag 28/10/2015
* Prikactie of elke fietser een helm en een hesje aan heeft.
* Indien VOLLEDIG in orde: krijgen ze een kaartje “ik ben top en geef 1malig mijn
huiswerk op”.
* maandag na de vakantie (9/11) worden buttons uitgedeeld + een stickerkaart
een volle kaart geeft korting voor het serpentarium, de zoo, …
* de brief wordt meegegeven op 29/10/15 + gimme
* de actie loopt tot en met de paasvakantie, met af en toe prikacties.
SAM DE VERKEERSSLANG (voor 1-2-3 in de meimaand)

3. Noodmap bij afwezigheden
 Bij een niet geplande afwezigheid moet je er zo snel mogelijk voor zorgen dat je
laptop op school is (voor de les begint), zodat de vervanger aan de slag kan met het
bord.
 Vul je agenda minstens 1 dag op voorhand in, zodat je vervanger weet wat er
gepland staat
 Maak ook een map aan voor de vervanger met
- een klaslijst
- vaste gewoontes van dagindeling
- afspraken van de klas
- werkbladen (woordspelletjes, kruiswoordraadsels…)
- verwijzen naar bundeltjes contractwerk

4. Waka-waka
- Deelname aan de kerstmarkt (13 december)
wie knutselwerkjes wil maken om te verkopen mag dit aan An bezorgen.
- Oproep sponsoring kerstfeest in Ivoorkust
brief volgt

KLEUTERAFDELING
1.
-

Organisatie van de grootouderfeesten
16/11 K1
17/11 K2
18/11 peuters
19/11 K3
Stoelen zijn besteld via Guido
Geluidsinstallatie: Tuur? (indien zijn vrouw nog niet moet bevallen) Als alternatief Bert
Oudercomité zal helpen bij taart en koffie
Brieven zijn reeds meegegeven.

2. Afspraken in de boterhamrefter
- Een vast patroon hanteren zodat iedereen zijn taak weet en ook de kleuters weten van hen
verwacht wordt.
- Deze afspraken uithangen in de boterhamrefters (= duidelijk voor interims en stagiairs)
- Zie bijlage bij dit verslag
3. Verjaardagen / cadeautjes
- In afsprakennota staat duidelijk om verjaardagen niet te vieren door snoep aan
medeleerlingen uit te delen.
- Er wordt een brief meegeven aan de ouders met de vraag om geen snoep mee te geven maar
wel fruit, een boek, een cake,…
4. Zorgwerking/ visie
- Op 15 december hebben we een werkvergadering rond dit thema.
- Vanaf dit schooljaar werd een volledig ambt ter beschikking gesteld van de zorgwerking op
leerlingenniveau: Inge (1/2) en Els B. (1/2). Inge neemt ook de coördinatie voor zich.
- Els Boghaert gaat nu 50 minuten per week naar het lager om zorg te geven aan een leerling
van het eerste leerjaar waarvan het niveau is vastgesteld op niveau 2e kleuterklas.
- Zorgbehoeften minstens 2 dagen op voorhand kenbaar maken
- Welke aard van zorgvragen: vraaggestuurd (bijwerken van onmiddellijke problematieken of
pakket aan ondersteuning nastreven bij leerbedreigde kinderen: bv. taalontwikkeling /
motoriek stimuleren op systematische manier.
- Wat zijn de prioriteiten/de visie die we in ons kleuteronderwijs proberen na te streven

5. Oudercontacten
- Verwijzend naar verslagen pv’s van 10/03 en 12/05/2015 waarbij de noodzaak aan
oudercontacten eind oktober overbodig/niet gewenst leek
- Alternatief was een eerste oudercontact na de krokusvakantie
- Nieuw feit: de kleuterleidsters van de afdeling Be houden er sterk aan om toch een
oudercontact te organiseren in november. Reden: een eerste oudercontact pas na de
krokusvakantie vindt men heel laat.
- Enkele kleuterleidsters geven aan dat er hier toch ook al door enkele ouders de vraag gesteld
werd wanneer er oudercontact is.

-

Sommige kleuterleidsters hebben reeds individueel oudercontact gehad op vraag van de
ouders of op eigen vraag.
Daarom worden er net als in Beervelde op 24-25-26 november oudercontacten gehouden in
de kleuterschool. De brieven worden zo snel mogelijk meegegeven.

6. Vertegenwoordiger voor de schoolraad
Inge zal Sandra vervangen in de schoolraad
7.
-

Middagtoezichten
In overlegorgaan werd reeds een eerste signaal gegeven
Kleuterleidsters in overleg met schoolbestuur
Blijkt dat in andere scholen van de schoolgemeenschap heel diverse oplossingen zijn: ook
niet altijd tot ieders tevredenheid
Een thematiek die ook te maken heeft met ‘sociale voordelen’ aan andere scholen binnen de
gemeente.
Overgangsmaatregel: Marina W. tewerkgesteld als interieurverzorgster krijgt voor 8 uren per
week een andere invulling van job: toezichten bij de kleuters in twee shiften per dag.
Voorstel: 1 shift in boterhamrefter en aansluitend 1 shift op de speelplaats
Zal maar in werking kunnen treden van zodra iemand als interieurverzorgster is aangesteld
ter vervanging van het werk van Marina. (vermoedelijk pas na Nieuwjaar)
Volgend schooljaar bekijken of we via het lestijdenpakket nog meer uren kunnen voorzien

8. Hemofilie
- Afspraak met team UZ Gent op 10/11
- In leraarskamer kleuterschool
9. Actie “te laat komen”
- Uitgewerkte bundel wordt in de zorgklas gelegd.
10. Vraag van ouder om mee te werken aan haar eindwerk opleiding kleuteronderwijs
Stefanie geeft zich hier voor op.

11. Afhalen kinderen
Een ouder heeft opgemerkt dat kinderen meegenomen kunnen worden zonder dat de
leerkrachten het zien … Dus waakzaamheid is geboden!

Verslag: Els Naudts + Guido Verhofsté

Volgende vergadering: 10 november werkvergadering lager
1 december: PV
15 december werkvergadering kleuter

