Gemeentelijke Basisschool LOCHRISTI – BEERVELDE
Lager
Kleuter
Lager + Kleuter
Schoolstraat 18
9080 LOCHRISTI
tel. (09)331 53 61

Koning Boudewijnlaan 8
9080 LOCHRISTI

Kloosterstraat 4
9080 BEERVELDE

tel. (09)355 53 80
e-mail: directie@gbslochristi.be of secretariaat@gbslochristi.be
website: www.gbslochristi.be

VERSLAG PERSONEELSVERGADERING
1 maart 2016
ALGEMEEN GEDEELTE (lager kleuter lo)
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2.




Personalia
Overlijden van EVA DE VOS, moeder van INIAS DE VOS (kleuter K3D)
Overlijden van de oma van Bert Schollaert
Traktatie vanwege Ann Pieyns n.a.v. haar 50ste verjaardag. Proficiat, dankjewel en halfweg!

3. Mededelingen
 Samenstelling van de Nieuwsbrief (Pasen tot einde schooljaar) …. Consequent al uw
activiteiten doorsturen naar Christi (streven naar volledigheid!)
 Deadline voor het ouderkrantje o.c. is 16 maart 2016
 Nieuwe datum voor bijeenkomst werkgroep ‘bloemenproject’:
voorstel woensdag 9 maart 11u.30
 Aandacht voor “Bednet” http://www.bednet.be
 Bestellingen voor het volgende schooljaar: moeten binnen zijn nog voor de paasvakantie.
Noot hierbij is dat we nu reeds kunnen melden dat er zowel in kleuter als lager een klas
minder zal zijn!
3x L5
3x L6
2x K1
 Uw intenties voor verlof voor het volgende schooljaar weten we ook al graag nog voor de
paasvakantie. Een officiële aanvraag aan cbs is nog niet nodig.
ICT




Verslag werkgroep ICT: deze is alive and kicking en focust dit jaar op inhoud en evaluatie van
ICT-lessen: er wordt opgelijst welke ICT-activiteiten nu gebeuren per leerjaar en welke ICTeindtermen daarmee nagestreefd worden. Nu wordt onderzocht of er deels andere ICTactiviteiten kunnen aangeboden worden per leerjaar om de eindtermen nog beter na te
streven en om tegelijk mee te blijven met de snelle evoluties op vlak van ICT
Tip van de maand: naast een mobiele ICT-klas voor Beervelde, komen er 24 nieuwe laptops
begin volgend schooljaar ter vervanging van de oudste zwarte laptops. Belangrijke bestanden
goed backuppen. Vraag advies bij twijfel!

Opendeurdag op 6 maart









Werkgroep is samen geweest
* alle kleuterleidsters en leerkrachten L1 blijven in hun eigen klas
* De andere leerjaren: 1 klas openstellen:
** L2B
** L3C
** L4B
** L5A
** L6C
Nu overlopen van de taken: namen noteren (zie overzicht)
9u opstellen opendeur
9u45 iedereen op zijn/haar post
12u iedereen opkuisen; nadien glaasje aan de bar
Belangrijk: op 29 februari een extra peuterklas opgericht.
Inschrijvingen gaan door in de kleuterschool op de bovenverdieping.
Wie geen tijd heeft om in te schrijven, of indien te druk; er zal een doos staan en
documentjes om de gegevens te noteren, zodat we die mensen nadien kunnen contacteren.
Iedereen doet zijn badge aan. Wie heeft er geen (meer)? Doorgeven voor donderdag!!!
(Nele, Silke, Maaike, Sandrine, Melissa, Lieve, Sophie)

Muzikale projectweek – 14 tot 18 maart






Overlopen van de activiteiten in de verschillende jaren gedurende deze projectweek
De uitnodigingsbrief voor de ouders + flyer werden reeds in de vakjes gelegd
Graag de inschrijfstrookjes tegen 9 maart op het bureel, zodat we kunnen zorgen voor de
nodige drank/hotdogs/…
Takenlijst muzikale rondgang op 18 maart
Zwemmen in de namiddag afgelast

Zaklampentocht - 19 maart



Nog 3 overstekers gezocht: Anja, Inge, Sandrine (of Luc Dh)
Zwemmen in de namiddag afgelast

LAGERE AFDELING
Onderzoek Frans




Bedoeling was een onderzoek!
Toch wel wat aan- en opmerkingen
Voorstel om dit met de desbetreffende personeelsleden te bespreken tijdens een
werkvergadering

Leerlingenraad






Het verslag staat op de schoolwebsite onder Lochristi – lagere school – leerlingenraad
Jammer genoeg waren enkele klassen niet aanwezig van L2 en L3
Graag ook inhoudelijk meewerken aan de doelstellingen van de leerlingenraad
Op 08 maart is er leerlingenraad voor L4, L5 en L6
Op 24 april en 21 juni komt de hele groep samen

Enkele mededelingen / bezorgdheden





Tijdens de speeltijden (vooral ’s middags) er op toe zien dat de kinderen hun jassen
aanhouden. Gelieve dit ook in de klassen nog eens te stellen dat de jas niet wordt uitgedaan
zolang de temperatuur niet boven de 15° is (cfr. afspraak op de pv van 1 december 2015)
Het 2de belsignaal betekent: volledige stilte. Deze afspraak is een beetje aan het verwateren.
Manon Iterbeke gip over ‘pesten’. Wie wil op 10 maart deze jonge dame ontvangen? Van elk
leerjaar 1 klas voor een uurtje.
** 1A
** 2C
** 3C
** 4B
** 5A
** 6B

Afhalen lagere schoolkinderen





In navolging van de bespreking van de vorige pv
Suggestie: wanneer elke leerkracht (of minstens 1 lkr. per leerjaar) de kinderen begeleidt tot
aan de poort zal er al veel meer een gevoel van controle/veiligheid zijn.
Onderweg kan je de buskindjes en rangenkindjes al “lossen” . Zij die nog niet worden
afgehaald kunnen spelen, de andere worden begeleid tot aan de poort.
Zeker te doen: om 15u.45 vat iemand post aan de poort tot wanneer de toezichters er zijn.
Dit kan in een roulementsysteem worden opgevolgd. Moeten uiteraard mensen zijn die
‘kindvrij’ zijn tijdens het laatste lesuur.

KLEUTERAFDELING
Oudercontacten




Wie?
Wanneer?
Lijst

Dit oplijsten en bezorgen aan de directeur aub

Verslag: Els Naudts

volgende personeelsvergadering: 12 april

