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VERSLAG
personeelsvergadering van 12 april 2016
Lochristi
ALGEMEEN
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
2. Personalia
Geboorte van Lias (22/03/2016), kleinzoon van juf Brigitte
Proficiat!
3. Evaluatie voorbije activiteiten
Dank voor de inzet voor alle voorbije activiteiten.
* OPENDEUR - 6 MAART
** volgende keer ook op gimme zetten, zodat de huidige ouders met eventuele jongere
broertjes of zusjes eens kunnen komen kijken?
** beter op een zaterdag? Of missen we dan de werkende mensen / hobby’s
** Het onthaal met rondleiding was heel succesvol
** L1 kreeg te weinig bezoek. K3 ook nog eens apart uitnodigen?

* MUZIKALE WEEK en MUZIKALE AVOND (14-18 MAART)
** zeer geslaagde week met veel activiteiten
** de doorschuifnamiddag in 5 en 6 was zeker voor herhaling vatbaar
** rondgang: 1 kind alleen laten optreden is soms wat weinig. Ze stoppen na 1 liedje. Wat
meer begeleiden of een kind extra erbij zetten (als er genoeg kandidaten zijn)
** de djembe was een heel leuke activiteit
** veel positieve commentaren
** eventueel de leerlingen ook achteraf laten optreden van wat ze in de workshops geleerd
hebben?
** volgende keer K3 er ook bij betrekken? (als er genoeg kandidaten zijn)
** stel dat er een doorlichting was met de focus op muzische?: SUPER SCORE

* ZAKLAMPENTOCHT - 19 maart
** slechte timing qua datum (net achter de muzikale week)
** weinig collega’s voor helpende handen
** misschien volgende jaren afwisselen, het ene jaar voorleesavond en het ander jaar
zaklampentocht?
** 250 inschrijvingen = zeer goed
** activiteiten nadien: kleuren en film onder begeleiding: zeer geslaagd
* TERREUR – 22 maart
** goed opgevangen
** sommige leerkrachten wisten pas tegen de middag wat er aan de hand was
** er werd eerst vergaderd over het hoe en wat; vandaar

4. Verlof aanvragen / vacante uren
Tijdens de vakantie (op 1 april) zou iedereen een mail moeten gekregen hebben van de
coördinerend directeur.
Omdat vele dit blijkbaar niet hebben gekregen zal dit op de blog geplaatst worden.
De mail ging over de melding van vaste benoeming en TADD
Deze mail moet DOOR ELK PERSONEELSLID bevestigd worden. Dus op de link klinken die op
het prikbord zal geplaatst worden.
** vaste benoeming: aanvraag voor 15 mei, aangetekend aan het gemeentebestuur
** TADD: aanvraag voor 15 juni, aangetekend aan het gemeentebestuur
** verlofaanvragen: via het prikbord van de scholengemeenschap kan je de documenten
terugvinden.
- op ons prikbord aan de rechterkant: blog sg personeel, met daaronder gebruikersnaam en
wachtwoord. (sgreinpers-personeel)
- zie nuttige documenten (rechts)
(links bovenaan vind je de lijst van de vacante betrekkingen per school, en rechts onderaan
de documenten voor de vaste benoeming)
OF VRAAG AAN GUIDO V.: hij kan je een document op naam afdrukken, vanuit Broekx.

5. Toekomst schooljaar 2016-2017
** persoonlijke noot: ook voor de directeur onzekerheid…
** verminderd aantal lestijden wat betekent dat we minstens 1 klas gaan moeten laten
vallen
** heel wat verlofaanvragen: moeilijke puzzel. Gelieve ook te begrijpen dat de gevraagde
verlofdag op een andere dag kan vallen dan gevraagd. Een verlofaanvraag is tenslotte in de
meeste gevallen een gunst. We hopen tegen half mei klaarheid te kunnen scheppen.

6. Werkvergaderingen
** lager: 19 april 2016, in het kader van differentiatie (Bingel)
** kleuter: 26 april 2016 , verder uitdiepen van de zorgvisie

7. Bloemenproject (week 18-22 april)
** Er zijn reeds 2 bijeenkomsten geweest; verslagen staan op het prikbord.
** verschillende activiteiten per leerjaar
** Inleidende film over Lochristi als bloemengemeente, voor L3 tem L6 in de eetzaal
planning:
MAANDAG 18/04
13:55 derde leerjaar
15:00 vijfde leerjaar

DINSDAG 19/04
9:15 zesde leerjaar
13:55 vierde leerjaar

** Op het schoolfeest willen we het podium zoveel mogelijk versieren met bloemen.
Dus we vragen om in de bloemenweek een 5tal bloemen per klas te knutselen en aan Els
Matthys te bezorgen. Zij zal zorgen voor de decoratie van het podium.
** Op het schoolfeest krijgt elk personeelslid een “bloemenspeldje “ Els N. zal daarvoor
zorgen.
** presentatie schoolfeest: Ann VDBerghe en Nancy Raes
** lln van het zesde zorgen voor poëzie tussen de verschillende nummertjes + flashmob
8. Bestellingen
gelieve de bestellingen zo snel mogelijk door te mailen naar adjunct@gbslochristi.be
! artikelnummers, aantal, prijs, totaliseren !
VOOR 18 april.

Lochristi
LAGER

1. Sportklassen
document per leerjaar invullen en aan Christi terugbezorgen
L3 en 4: 1 week
L1256: 2 dagen
2. Evaluatie afhalen leerlingen
Loopt goed.
Gelieve er wel voor te zorgen dat er geen leerlingen buiten lopen voor het belsignaal.
3. IDM-zwerfvuilactie
Ok voor L5 als ze het in de laatste schoolweek mogen doen.
Is momentgebonden (actiedag is op 13 mei) , dus gaat NIET door dit schooljaar.
4. Leerlingenraad
** Hoe omgaan met elkaar op de speelplaats
Op 28/04 tijdens de ochtendspeeltijd gaan de leden van de leerlingenraad een

toonmoment houden
** Groene vlag moet meer uitgehangen worden bij mooi weer
** De vertegenwoordigers van de leerlingenraad willen een hesje om beter
aanspreekbaar te zijn
** spelenkoffers aanvullen met boeken/strips?
Wilfried stelt voor om met de bon van de kringloop (die ze gewonnen hebben met MOS)
enkele boeken/strips aan te kopen
** volgende leerlingenraad: 26 april
5. ICT
De computers hebben allemaal windows 7
Wie wil upgraden naar windows10: graag een seintje
Er zijn 2 tablets gewonnen met de gsm inzamelactie. Er staan nu ook enkele apps op.
Je kan deze ook gebruiken voor foto’s/video’s te maken.

6. Einde schooljaar?
Wat doen we op 30 juni? Feestje zoals vorig schooljaar. (hapje/drankje/dans)

7. Schoolfeest
dringend opmaak helperslijsten
opmerking: minder personen bij springkasteel, meer bij de schminkstand

Volgende vergadering : 3 mei 2016

Verslag: Els Naudts

