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VERSLAG
Personeelsvergadering Lochristi
29 september 2015

Vooreerst: PROFICIAT voor de ouderavonden!
De ouders vonden dit een geruststellende activiteit.
Ook voor de organisatie van de bosklassen: PROFICIAT!

ALGEMEEN GEDEELTE: vanaf nu starten we met kleuter en lager
Lochristi samen, nadien splitsen we op voor de specifieke noden
onderling te bespreken. We doen dit voor de samenhorigheid van
de school.
1. Personalia
 Overlijden van mevr. Marie-Louise Buysse
(grootmoeder van de partners Christi V.A. en Sofie D.C.)
 Overlijden van Dhr. Walter Claeys,
schoonvader van Nancy Raes en grootvader van Stefanie Claeys

2. Op tijd
Aan alle personeelsleden wordt nog eens met aandrang gevraagd om op tijd aanwezig te zijn
bij elke opdracht. Wees op tijd op de toezichten; collegialiteit, veiligheid van de kinderen, …

3. Brandevacuatieoefeningen
 Donderdag 8 oktober: 13u.30 in de lagere afdeling en 14u.15 in de kleuterafdeling
gelieve met de leerlingen eens de powerpoint te bekijken die je kan vinden op het prikbord.
dit is een oefening; “beter een slechte oefening dan geen oefening”
 Donderdag 15 oktober: afdeling Beervelde
 In het ‘zwarte mapje’ komen de nieuwe richtlijnen

TIP: kleef op je mapje een etiket met je klasnummer en steek een recente klaslijst in je

mapje.
Eventjes in het kort de belangrijkste punten overlopen:
* evacuatieplaatsen bij bvb bomalarm:
- kleuters en lager naar Orphanimo
* evacuatieplaats bij brand:
- kleuters: speeltuin kleuters
- lager: speelplaats lager
* belangrijke personen:
- interventieverantwoordelijke lager : Christi (Guido V vervangt)
- interventieverantwoordelijke kleuter: Guido V (Christi vervangt)
* crisiscentrum: L2D (klas aan de ingang)
* controle toiletten:
- L1 Kathy, Deirdre, Ann, Melissa
- L4 Wilfried, Natacha, Silke
- gang, turnzaal, speelplaats: Linda, Alex (tuur)
- kleuters: elk zijn eigen klas, gemeenschappelijke toilette: stefanie en natalie
* EHBO:
- lager: Els N en Cristine
- kleuter: Carine, Tuur, Nancy

4. Buslijsten
 Na het ingeven van de maaltijden onderaan tabblad “bus” kiezen. In de kolom van het
betreffende leerjaar de namen van de buskindjes intikken. X naast de naam 1ste bus/ xx naast
de naam 2de bus
 Deze lijsten worden op het secretariaat afgedrukt en gedateerd en dagelijks leeggemaakt.
indien je geen buskindjes hebt: / of “niemand” zetten.
 Wat met leerlingen die niet ingeschreven zijn in Stekelbees? De school blijft
verantwoordelijk! Adreslijsten en telefoonnummers in computerlokaal. Bij nood steeds
terecht bij Chris of Christi.
5. Busaanvragen
 tot einde schooljaar ALLE bussen aanvragen van ALLE uitstappen die je doet
 extra muros document gebruiken (te vinden op prikbord)
 voorbeeldbrief mag later (+/- maand voor de uitstap)
6. Schoolreizen: data aub!
 Indien op zelfde datum: verschillend vertrekuur: 8u, 8u30, 9u
L1
27/06
8u30
L2
23/06
8u30
L3
23/06
8u15
L4
27/06
8u15
L5
27/06
8u40
L6
26/05
8u25
Kleuter
24/06
Beervelde
Let op: op 28 juni is er overdracht!

7. GSM – inzamelactie
 Van 16 tot 29 november
 Laptops en tablets kunnen er mee verdiend worden
 Educatief materiaal voorhanden voor L5 en L6
 Praktisch : er zal een brief opgemaakt worden rond eind oktober. De gsm’s kunnen
verzameld worden in een grote bak aan de ingang van de school.
8. ICT: tip van de maand
 Op de iPad zijn nieuwe apps geïnstalleerd om in de klas te gebruiken, zowel voor
kleuter als lager. Op het prikbord staat bij de ICT-links een overzicht wanneer welke
klas kan werken met de iPad en welke apps voor welke klas geschikt zijn.

9. Fair Trade commissie
Lochristi engageert zich om een Fair Trade gemeente te worden. Oproep naar één of
meerdere personen die in deze commissie willen zetelen namens de scholen. Dit kunnen
leerkrachten, secretariaatsmedewerkers zijn, maar evengoed leden van het oudercomité.
-> Els Bogaert stelt zich kandidaat

10. Pedagogische studiedag van 26 oktober 2015
9u00 tot 13u00
 Kleuter: Wiskunde in de kleuterschool: meer dan 1, 2, 3 …
 Lager: Wiskunde: differentiëren in het curriculum (leerplan), een opgave voor de lagere
school?
 Leermeesters volgen een eigen traject
 Zorgleerkrachten sluiten zeker aan bij de sessies
13u00
 Broodjesmaaltijd
 Daarna een teambuildingsactiviteit op school van 14u tot 16u
10 groepen van +/- 6 personen, 5 thema’s, op het einde brengt elke groep 1 thema naar
voor.
 Speciale uitnodiging volgt nog! (met inschrijving)
 De teambuildingsactiviteit is niet verplicht, maar wordt warm aanbevolen
11. Werkgroepen
 Verkeer: 2 projectjes
- SAM DE VERKEERSSLANG in de meimaand voor L1-2-3 en kleuters
- HELM OP FLUOTOP voor L4-5-6 net na de herfstvakantie.
Het belang van fluohesjes aan de lijve ondervinden: een kind staat in het donker in de
turnzaal met een fluo hesje en 1 zonder; daar met een lamp op schijnen… zie het verschil.


MOS: sorteergids
samengezeten met IDM Lokeren, duurzaamheidsambtenaar, compostmeester.
het compostvat is opgestart. Op woensdagmiddag en vrijdagavond is er ophaling door L4 van
het groenafval. (tijdens de zeeklassen zal dit gebeuren door Ibrich / Elly)
Wilfried zal regelmatig het compostvat doorhalen.
vragen aan TUD om een slot op het compostvat te zetten?

Donderdagmiddag 8 oktober: eerste MOS-bijeenkomst


Sint:
maandag 5 oktober om 11u30 in de vergaderzaal: eerste bijeenkomst



Teambuilding:
(zie verslag hiervoor “pedagogische studiedag” – deel 2)
+ er werd een clubje opgericht van +50 jarigen.



Taalproject en voorleesavond:
maandag 12 oktober 11u30 in 4C eerste bijeenkomst



Toneel: verslag bijeenkomst 23/09
Rollen zijn verdeeld, maandag 5 oktober 20u “eerste lezing”



Differentiatie en welbevinden: in handen van zorgteam en directieteam



Muziekproject
eerste bijeenkomst ligt vast op donderdag 8 oktober om 16u

12. Parkeerplaatsen bibliotheek
Men vraagt vanuit de bibliotheek om de parkeerplaatsen onder de bomen vrij te houden
voor de bibliohteekbezoekers
13. Middag-en avondtoezicht ten laatste morgenochtend 8u30 binnenbrengen bij Guido V

LAGERE AFDELING
1.




Inrijmoment Schoolroutekaart
Woensdag 30 september voor 5de en 6de leerjaren
Oost-Vlaams gedeputeerde Peter Hertog en burgemeester zullen de nieuwe kaart onthullen
Korte happening in de jeugdlokalen Orphanimo

2. STEM – project
 Science/technology/engineering/maths
 Navorming voor leerkrachten van 5de en 6de leerjaar op 12/10, 02/03 en 13/05
Onderling bespreken wie dit gaat doen (1 leerkracht uit het vijfde en 1 uit het zesde voor de
3 sessies)
 Telkens in dienstencentrum te Heusden, een halve dag
 02/03/2016 valt samen met de pedagogische studiedag van de scholengemeenschap die ook
over dit thema zal handelen
 Voorstel: 1 lkr. 5de Lo/1lkr. 6de Lo en 1 lkr. Be van 3de graad.
3. Infobord
 Voortaan alle info in kopieerlokaal, niet meer in het zorglokaal / leraarskamer
 Leraarskamer zoveel als mogelijk ook reserveren als zorglokaal

4. Leerlingenraad
 Werken rond aangenaam samen leven en spelen op school
 Eventueel opsplitsen: onder- en bovenbouw
 Gaat telkens door in zorglokaal
 Eerste bijeenkomst is geweest. De bedoeling is om de leerlingen zelf wat
verantwoordelijkheid te geven.
Het “speelplaatsreglement” werd overlopen en zo willen we komen tot een “charter”
van goed samenleven/samen spelen
HOE?
Elke verantwoordelijke van de klas heeft een A3 foto gekregen van 2 kindjes die
verveeld staan te kijken.
opdracht: bespreek in de klas
* welke gevoelens brengt deze foto naar boven?
* wat kunnen we doen om te helpen? Suggesties?
in oktober komen we terug samen met L2-3
in november met L4-5-6
in januari allemaal samen
DOEL?
samen nadenken over een oplossing
verslaggeving op niveau van L1? Peter en meters van L6
5. Digiborden
 Wie wil nieuwe pennen?
 Kurzweil: zijn er ouders met interesse voor een info-avond? Navragen aub
6. Privacy
 Aangezien we steeds meer vertrouwelijke en gevoelige info verzamelen over onze leerlingen
online in Broekx, is het belangrijk om de klaslaptop goed te beveiligen. Beter is dus niet meer
gewoon de eigen voornaam te gebruiken als wachtwoord om in te loggen op de computer.
Klik op ctrl-alt-del als je reeds ingelogd bent en kies ‘wachtwoord wijzigen’. Inloggen op de
laptop van een collega kan steeds door ‘Andere gebruiker’ te kiezen bij aanmelden en als
gebruikersnaam je ‘voornaam.naam’ in te typen en als wachtwoord je nieuw wachtwoord.

Verslag: Els Naudts

volgende vergadering: 27 oktober 2015

