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LOCHRISTI
LAGER ONDERWIJS
 “kakaverhaal”
’s ochtends net voor de lessen gaan checken in de jongenstoiletten in de
gang.
Oplijsten wie naar het toilet gaat voor 10u.
Net voor 10u opnieuw gaan kijken in de toiletten.
 Personeelsopdrachten voor het schooljaar 2016 – 2017 (altijd onder een
zeker voorbehoud!)
Er zijn 696 lestijden voor het lager
455 voor het kleuter (= 11 klassen)
14 lestijden van kleuter worden overgedragen naar het lager
maakt 710 lestijden voor het lager (= 21 klassen)
 onderbouw 4 klassen van elk
 bovenbouw 3 klassen van elk
Voor de personeelsverdeling werd geopteerd voor per leerjaar 3
vastbenoemden en 1 tijdelijke.
LAGER:
L1A Deirdre
L1B Ann VDB
L1C Kathy
L1D Melissa
L2A
L2B
L2C
L2D

Jessica
Hilde
Luc
Caroline (4/5) met aanvulling: Silke

L3A
L3B
L3C
L3D

Ibrich
Severine (4/5) met aanvulling: Silke
Cristine
Robin

L4A Natacha
L4B Wilfried (4/5) met aanvulling: Silke
L4C Sabine
L5A Els V
L5B Els L
L5C Karen
L6A Ellen (start: interim ?)
L6B An VL
L6C Elly (start: interim?)
Zorg: Sophie 123 en Silke 456
LO: Alex en Tuur
KLEUTER:
Peuter: Sandra (4/5) + ??
K1A: Ann P
K1B: Els M
K1C: An VH
K2A: Chantale (4/5) + aanvulling Caroline St
K2B: Brigitte (4/5) + aanvulling Caroline St
K2C: An Dh (4/5) + aanvulling Carline St
K3A:
K3B:
K3C:
K3D:

Stefanie
Carine
Nathalie
Nancy

Lo: Tuur, Sofie DC 2u, Caroline St. 6u in K1
Zorg kleuter: Inge 12u, Caroline St. 6u in K2

BEERVELDE:
Peuter: Kathy
K1Be: Marie Rose
K2Be: Ariane
K3Be: Marleen
L1Be
L2Be
L3Be
L4Be
L5Be
L6Be

Freddy en Sofie
Machteld (4/5) en ???
Leen
Liese-Lotte
Aurélie
Fien

LO: Kathelijne (lager) + Sofie (kleuter)
zorg: Sarah Meurisse (lager) en Els Bogaert (kleuter) + ambulante
leerkracht in kleuterklas

KLASLOKALEN LOCHRISTI:
* huidige 3D wordt zorgklas 456
* Els Vercauteren gaat naar de klas van 5A
* Severine gaat naar de klas van 3B
* Robin gaat naar de klas van 5D
* Ibrich gaat naar de klas van 3A
* leraarskamer zal dan enkel fungeren als leraarskamer
* alle wandplaten , handleidingen, toetsenmappen
(leerkrachtklasmateriaal) van 5D naar het bureel brengen ten laatste in
de laatste week van juni
* verhuizen van de spullen voor 1 juli, meubilair blijft in het lokaal,tenzij
persoonlijk aangekochte meubelstukken (eigen geld; niet uit het
schriftje)

VRAGEN AAN TUD:
* verhuisdozen
* afvalcontainers. Dit jaar wel, en dan om de 2 jaar
* stoeldoppen bestellen
* laatste week van juni lijstje aan de deur hangen met de nodige herstellingen

* L5C en L5A vragen een nieuw venster zoals in 5B zodat ze eens kunnen
verluchten
* prikborden voor 2A en 2c
* lamellen voor 2D en 6A

KLEUTERONDERWIJS
 Personeelsopdrachten voor het schooljaar 2016 – 2017 (zie hierboven)
 Kippen
* Er blijkt geen draagbak meer te zijn voor het verzorgen van de kippen.
* Enkele collega’s doen dit wel graag (samen met de kinderen), maar het
resulteert bij enkelen in frustratie omdat zij het altijd (moeten) doen en
anderen weer niet.
* Er stelt zich ook een probleem tijdens de weekends en de vakanties.
* Uit navraag bij de Jeugddienst door Chris blijkt ook dat de kippen nog
maar weinig als “kampkippen” worden gebruikt.
* De kippen zijn in feite eigendom van de gemeente.
* Afgesproken werd, dat in samenspraak met de Jeugddienst , contact zal
opgenomen worden met de Milieudienst om tot een goede oplossing te
komen.
 Gebruik speeltuin als (occasioneel) buurtpleintje
* Vanuit de Jeugddienst kwam de vraag om het speelpleintje tijdens de
weekends en de vakanties te laten gebruiken als buurtpleintje (dit op
vraag van enkele buurtbewoners)
* Opzet is de verhoogde maatschappelijke functie van
gemeenschapsinvestering.
* De vergadering was unaniem dat de risico’s op negatieve gevolgen
groot is (afval, vandalisme, veiligheid, …)
* Afgesproken is dat we samen met de Jeugddienst komen tot goede en
veilige afspraken (wordt nog vervolgd tijdens het PV van augustus)
GEZAMENLIJK GEDEELTE
Goedkeuring verslag en terugkoppeling bij de vorige vergaderingen
 Dankjewel en proficiat voor het goed geslaagde schoolfeest
 Aandacht voor de definitieve data pedagogische studiedagen:
* vrijdag 2 december 2016 en
* woensdag 8 maart 2017
 Contact voor intake-gesprek werd voorzien met Eekhout – academy


Personalia
 Overlijden van de opa van juf Nele
 Overlijden van de oma van juf Ann VDB
Schoolreizen


extra begeleider voorzien! (oplijsten per leerjaar!)
* peuterklassen A en B: blijven op school
* K1: Gwen Mathijs, An Mathijs, Petra Constant en Marina Welvaert
* K2: Karina, Severine, Isabelle?, Nancy Raes
* K3: Tuur, Dirk, Kimberly en Jessica (2A verdelen die dag)
* L1: Nancy en Isabelle
* L2: Sophie
* L3: Severine, Bert
* L4: Severine
* L5: Helena
 Polsbandjes worden half juni in de vakjes gelegd

Schoolkalender 2016 – 2017
 Overlopen van de activiteiten
* info-avonden begin schooljaar gaan door om 19u30
* vraag van L1 om oudercontacten in de week van 17 oktober te
organiseren. (bekijken met zorg – LVS – MDO)
* alle activiteiten die al vast liggen: doorgeven aan Els N. voor de
nieuwsbrief
 Aanvullingen / verbeteringen
 Zie bijlage

Afsluiten van het schooljaar
 Organisatie laatste schooldag: einde ’s middags / namiddag kinderen
thuis
 Vanaf donderdag 23/06 enkel nog opvang




Organisatie naschoolse opvang :
Geen studie meer vanaf donderdag 23 juni.
Donderdag 23/6 : opvang door L1
Vrijdag 24/6 : opvang door vrijdagdienst (L4)






Maandag 27/6 : opvang door L2
Dinsdag 28/6 : opvang door L3
Woensdag 29/06 : opvang door de woensdagdienst
Donderdag 30/6 : middagopvang door L5




Donderdag 1/9 : opvang door L6
Vrijdag 2/9 : opvang door L4

 Oudercontacten? Voorstelling alternatieve brief
de keuze “oudercontact op ander moment” wordt weggelaten
 Personeelsfeestje: uitdelen van de uitnodiging
Was voorzien in Catalpa, maar ’s avonds na de vergadering nog een mail
gehad dat we maar tot middernacht zouden mogen vieren.
We zoeken iets anders. Uitnodiging volgt zo snel mogelijk.
 Personeelsvergadering augustus: dinsdag 23 augustus om 9u (uitnodiging
volgt nog laatste week van het schooljaar)
 Kennismakingsdag (brief einde schooljaar – iedereen wordt uitgenodigd
– speciaal persoonlijk lln. 1ste leerjaar en alle nieuw ingeschreven
leerlingen): zaterdag 27 augustus (voormiddag)
Op deze brief staat ook naar welke klas de leerlingen doorschuiven.
Deze brief bij rapport/heen-en-weerschriftje (niet vroeger bekend
maken!) …
@ Bert: website alvast klaarmaken voor de nieuwe personeelsverdeling.
Eens alles officieel is: mag dit “gepubliceerd” worden, zodat de ouders in
de vakantie kunnen kijken welke leerkracht in welke klas staat.
Afscheidsreceptie 6de leerjaar op 28 juni om 19u.
 In de turnzaal van de lagere school
 Ieder personeelslid is uitgenodigd! Een belangrijke dag, want iedereen
heeft zijn steentje bijgedragen bij de vorming van deze afzwaaiers
 Ook de afscheidnemende leerlingen van het vijfde zijn hierop
uitgenodigd
 Hulp bij klaarzetten turnzaal op maandagmorgen om 7u45 … (takenlijst)
 Hulp bij receptie: … (takenlijst)
 Hulp bij opruimen: … (takenlijst)
 Generale repetitie musical op dinsdagnamiddag: voor 4de en 5de leerjaar
 Opvoering musical op woensdagvoormiddag om 9u30 voor grootouders:
wie wil nog bij aansluiten? … liefst de derde leerjaren!
Vrijwilligers op school
 Attentie einde schooljaar
 Voor wie? Oplijsten!
*Schaakmeesters, (Luc en Eddy)
* naaimoeders,
* compostmeester,

* leden o.c. (vergadering o.c. op donderdag 9 juni), …
(Kathy, Jessica, Luc Dh, Nancy, Cristine, Hilde, Deidre, Sophie)
* mama van Lucas zwemt elke vrijdag mee met L1
* Petra (in de eetzaal)
Zorgwerking
 Voorbereiding van de vijf gebieden
“commentaar” bij de rapporten is voor de overdrachten
 Organisatie van de ‘overdracht’ op 28 juni
* lager in de zorgklas
* kleuter in de leraarskamer kleuterbouw









Organisatie overdracht 28 juni :
8.30u – 9.15u
L1-L2 (opvang Sophie DG, Isabelle, Alex)
9.15u – 10.05u
L3-L4 (opvang Nancy, Helena, Bert)
10.20-11.10u
K3-L1 (kinderen K3 in lager) (opvang Tuur, Severine, Els B)
peut-K1 (opvang Carina, juffen K2)
13.05u-13.55u
L2-L3 (opvang Maaike, Kemal, Alex) , Silke in 5A
K2-K3 (opvang Tuur, juffen Peut & K1)
13.55u-14.45u
L4-L5 (opvang Nancy, Isabelle en Helena => musical!!)
K1-K2 (opvang Tuur, juffen peut & K3)

Geen rollend materiaal, aub !!!
Waterspelletjes, gezelschapspelletjes,…. zijn OK.
Overdracht L5 naar L6 niet op 28 juni wegens musical
Wanneer wel?

Nieuwe schooljaar
 Doorgeven aan Christi: eventuele wijzigingen in toezicht (asap mededelen ) /
wie wel of niet studie (in augustus mededelen) zal doen
 Werkgroepen: MOS / SINT / VERKEER / ICT / TEAMBUILDING / TONEEL /
SCHOOLFEEST / VOORLEESAVOND / ZAKLAMPENTOCHT (?) /
JAARTHEMA (*)
 (*) Voor deze werkgroep nu reeds namen opgeven om reeds te kunnen
nadenken over de uitwerking, in het bijzonder voor de start op 1
september.
* An VL
* Karen
* Ann P
* Silke
* Alex
* Caroline St
* Kathy
* Tuur
* Els M
 Jaarthema: FIT EN GEZOND HET SCHOOLJAAR ROND

Varia
 Deadline ouderkrantje : maandag 13 juni
 Bestellingen komen toe tussen 13 en 30 juni … hou jullie klaar
Dat van het tweede staat hier al (in de gang)
 Donderdag 02/06 klasfoto’s
Els N. gaat L1A halen van zodra de fotograaf start.
1A haalt daarna zo snel mogelijk 1B, 1B gaat 1C halen …
6A is afwezig dus 5D haalt 6B.
Els N zet zo snel mogelijk op het prikbord waar de “fotosessie” doorgaat.
 Eco beurs in september (17-18 sept)
* wakawaka doet een eco-ontbijt
* doet de school terug mee? Mos-team?
 Traktatie van de (afgelopen) vastbenoemden

Volgende vergadering: dinsdag 23 augustus om 9u

verslag: Els Naudts

