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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



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

LAGERE AFDELING
1. Zorgwerking - Lieve
- Dank voor de goede voorbereiding van de klas-MDO’s. Zo kon alles vlot verlopen.
- Maatregelen te gevolge van het M-decreet
Vorige week heeft de zorg al samengezeten met de derde graad.
Concreet:
Kinderen hoeven geen diagnose te hebben om toch maatregelen te krijgen.
(belangrijk om weten op oudercontact)
Ze moeten wel een diagnose hebben voor aanvraag GON.
Alvorens maatregelen te geven moet je altijd eerst de zorg passeren, zodat het
ook kan bijgehouden worden in ons digitaal platform. Dit is nodig voor als ooit
GON wordt aangevraagd.
Ook voor logo: eerst zorg passeren. Suzy kan dan testjes doen (gratis), zodat dit
niet meer (betalend) bij de logo moet gebeuren en ze “direct” kunnen starten.
Suzy geeft de testen mee naar de logo.
2. STEM – project
- Karen (L5) en An VL (L6) zijn al naar 1 sessie geweest.
Streven naar het opvoeden van kinderen naar beroepen die er nog niet zijn;
uitdagingen aangaan, breder laten denken, zelf op onderzoek gaan, technisch,
wetenschappelijk (cfr techniekolympiade)
- Studiedag scholengemeenschap (2 maart 2016) wordt er aan gewijd

3. Speelplaats
- Opfrissen van de speelplaatsafspraken in de klassen
- Fluo-hesjes aandoen als je toezicht hebt; zo ben je beter herkenbaar
- Toezichten verzorgen: niet bij elkaar staan! Respecteer je zones
- Hekken sluiten met hendel in het zand, na de speeltijd terug hendel omhoog

4. Aandacht: verwarming bij oudercontacten: overwerkknoppen indrukken!
Rond 17u valt de verwarming uit. Voor de oudercontacten moet je dus de
“overwerkknoppen” indrukken. (knop licht dan groen op)
1x duwen is voldoende; je hebt dan 2 uur warmte. Na 2u opnieuw induwen.
(het helpt niet om 2x direct na elkaar te duwen)

Verslag: Els Naudts

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

