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VERSLAG
personeelsvergadering van 1 december 2015
LAGERE AFDELING LOCHRISTI

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (27/10/15)


Hartelijk dank voor de organisatie en de uitwerking van de voorleesavond.
Aan Sabine een extra dankjewel!
-- Noteren voor een volgende editie: zorgen voor iets om de kinderen bezig te houden na
het voorlezen.
-- Voor de grotere: iets langer voorlezen?



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

2.





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

3. Terugblik
* Werkgroep “taal-creatief”: kan iemand een tekstje schrijven voor het schoolkrantje (let
op… deadline is woe 09/12)
Zijn er foto’s voor op onze website: doorsturen aan Cristine.
* werkgroep “verkeer”: evaluatie actie “helm op, fluo top” / leerlingenparticipatie; leerlingen
schreven een brief aan de burgemeester ivm de verkeerssituatie op het kruispunt Koning
Albertlaan / Koning Boudewijnlaan.
De burgemeester is samen met die leerlingen gaan kijken op 23/11 (de dag van het
grootouderfeest van L1, dus lekker druk)
Men gaat de situatie aanpakken dmv paaltjes / zebrapad…

4. Olympiades
- TECHNIEK:
-- bij de theoretische proef was het gemiddelde 54 %, wij hebben geen winnaars.
-- bij de praktische proef waren er 15 ploegen in de voorronde te Gent. 3 ploegen van ons
gaan door naar Brussel (zaterdag), nadien eventueel naar Nederland.
- WISKUNDE:
De wiskunde-olympiade gaat door op donderdag 17 maart (1 uurtje)
Dit is nu ook voor het eerste en tweede leerjaar. Interesse? L1: ja, L2: ja
Gelieve aan juf Deirdre een klaslijst te bezorgen met kruisje naast wie interesse heeft om
daaraan deel te nemen. (geen zelfgeschreven lijst)
5. Sinterklaas
De koekjes moet je afhalen in de zorgklas van Lieve achter het gordijn.
- 1 zak nic nac
- 1 zak met suiker (“carlientjes”)
- mandarijntje per lln in de veranda

6.Toneel
- Lijst met de handelaars gaat rond: affiches en flyers verdelen aub
- Levering van het podium op 21 december
- Ontruimen van de berging op woensdagmiddag 16 december om 11u30
wie kan helpen met het uithalen van de panelen?
Robin, Elly, Karen
- Opstellen van het decor op donderdag 24 december vanaf 8u00 en nadien verhuis van de
meubelen van de zorgklas naar de turnzaal.
De vaste mensen zetten het decor op: Freddy-Peter-Johan
Wie kan nog helpen voor de verhuis?
- 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

8. Einde eerste trimester
- nieuwsbrief nummer 2 meegeven op de laatste schooldag voor de kerstvakantie, samen
met het rapport

- Kerstfeestje in de klas: koek: boterkoek of chocoladebroodje (er wordt een lijst opgemaakt
om de keuze aan te duiden)
kerstgeschenkjes: zelf maken
- Kerstverwennerij onder de leerkrachten? Dit jaar niet in het lager
- de laatste middag muziek als sfeermaker op de speelplaats: wie kan voor wat sfeermuziek
zorgen?
- laatste vrijdag na school kerstdrink personeel : uitnodiging volgt, we zorgen voor aflossing
bij de opvang.
9. Schoolroutekaart
- Elke leerling van de school krijgt zo een schoolroutekaart
(in de week van 15 februari uitdelen, en koppelen aan een les)
- nu alvast elke leerkracht
- is ook digitaal te vinden op de website van Lochristi
http://www.lochristi.be/nieuwsdetail/1359/schoolroutekaart-toont-je-de-veiligstefietswegen

10. ICT
- vanaf vrijdag worden de sociogrammen afgenomen tijdens het ict uurtje in de PC klas
Bert of Lieve zullen daarbij aanwezig zijn
- Wie heeft een nieuwe batterij nodig voor de laptop?
Lieve, Els L, …
- Gelieve de filters van de beamers eens uit te blazen
- TIP VAN DE MAAND: GOOGLE APPS
ieder van ons (ook de lln) heeft een mailadres volgens het volgende stramien:
voornaam.naam@gbslochristi.be
Ook het secretariaat doet hieraan mee.
Het oude adres secretariaat@gbslochristi.be bestaat nog altijd; dat komt toe bij Guido en Els.
Zij hebben nu ook elk een apart adres: els.naudts@gbslochristi.be en
guido.verhofste@gbslochristi.be

In google apps kan je ook
- agenda bijhouden
- documenten maken
- drive voor back up
- blog maken
- discussiegroep maken
- foto’s plaatsen op een link en doorgeven aan cristine voor de website.

11. VARIA
- ouderavond “veilig online” op woensdag 16/12/15
Iemand van de gezinsbond komt uitleg geven (+/- 1u ½) ivm internet en gaming, voor en
nadelen, risico’s.
Ook de scholengemeenschap werd hierop uitgenodigd.
- MOS: energie besparen: “de laatste doe het licht uit”
Gelieve de lichten te doven als je een ruimte verlaat.
Er is een wedstrijd om een affiche te ontwerpen , was tegen vrijdag 4/12, maar is een weekje
uitgesteld. Dus gelieve tegen 11 december het ontwerp binnen te brengen bij Wilfried, met
vermelding van naam en klas.
opmerking: de verlichting op de speelplaats blijft ’s avonds soms branden.
opmerking van Karen: de lichtschakelaar van de buitenverlichting klopt niet : het lichtje op de
schakelaar brandt soms terwijl het licht uit is en omgekeerd.
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.
- micro / megafoon bij het omroepen van de maaltijden
de micro zou de beste manier zijn, misschien daarbij toch nog eens extra fluiten?
- bij dit koude weer erop aandringen dat iedereen zijn jas aandoet buiten. Desnoods een trui
in de klas laten?
- afspraken ivm de ballen
Als er een bal over het hek ligt mogen de leerlingen dat NIET omgaan.
Enkel de toezichthoudende leerkracht mag daar om gaan.
- REUZENPROJECT
Ter informatie:
dit is een initiatief van de 4sprong, een sociaal culturele vereniging.
Sinds 2015 is ook Lochristi daarbij aangesloten; zij bewaken het cultureel erfgoed.
L3Be werd uitgekozen om elke maand een activiteit uit te werken ivm REUZEN
Op het schoolfeest zullen zij het bezoek krijgen van de reuzen van Lochristi.

Verslag: Els Naudts

Volgende vergadering: dinsdag 5 januari 2016

