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VERSLAG
personeelsvergadering van 5 januari 2016
vestiging 1-2-3 te Lochristi

1. Goedkeuring en overlopen van de verslagen van de vorige vergadering
Vraagje hierbij: is de communicatie via prikbord ok? Of liever een papieren versie of een
leesbevestiging?
Zoals het nu gaat is het ok. Een melding van Bert op het prikbord, dat het verslag gepubliceerd
wordt bij de documenten op het prikbord.

2. Evaluatie en verslaggeving van voorbije activiteiten








Waka – waka: een reisverslag (op het einde van de vergadering)
Evaluatie van de twee werkvergaderingen
- LAGER: sociaal- emotioneel welbevinden
De opdracht was te groot, duurde te lang.
Men verwachtte nog een vervolg. De feedback zal volgen na verwerking van alle
gegevens. (op 1 van de volgende PV’s)
- KLEUTER: opbouw van een goede visie ZORG
Men verwacht ook feedback. De gegevens worden verwerkt en zullen besproken
worden in de volgende werkvergadering.
Aandacht voor fotoverslaggeving via de website! Hoe? Bij nieuwe fotoreeksen de ouders
verwittigen? ... Bert inschakelen?
Een klasblog is ideaal.
Indien geen klasblog: de foto’s doorgeven aan de mensen die ze op de website kunnen
zetten (foto’s reeds rechtzetten, in mapjes per activiteit met naam van de activiteit)
* kleuter: Tuur (uploaden via Picasa)
* lager: Cristine (google)
* Beervelde: Sarah (stick doorgeven)
Als lln. helpen in de klas, op momenten dat ze kunnen worden afgehaald … melden aan
toezichthoudende lkr. !
Maaltijden: gelieve ervoor te zorgen dat de juiste getallen worden doorgegeven voor de
maaltijden . Vandaag en gisteren waren er 20 eters meer dan doorgegeven.

3. Zorgwerking






MDO-regeling ligt in de vakjes
Afspraken LVS
Sociogrammen: resultaten
L2 tot L6 zijn klaar en komen in de vakjes. De eerste pagina en de staafdiagrammen zijn het
meest waardevol.
Afspraken sociogrammen 1ste leerjaar
We waren van plan dit met foto’s te doen, maar deze zijn te klein/ moeilijk herkenbaar.
Nieuw plan is om dit in de PC klas te doen, met begeleiding van Bert en Lieve, zodat dit met
elk kind afzonderlijk kan doorgenomen worden.

4. Burgemeestersconvenant / Dikketruiendag op 15/02/2016


Lochristi ondertekende het Burgemeestersconvenant
Dit wil zeggen dat de gemeente zich engageert om de uitstoot van CO2 op haar grondgebied
met minstens 20% te verminderen
Thema’s: energie en klimaatgezond wonen en leven / duurzame mobiliteit / consuminderen
Wij proberen dit via de school ook reeds door te composteren, lichten te doven , naar school
te komen op een milieuvriendelijke manier…
Oproep om naar de “Klimaattafel” te gaan, georganiseerd door de gemeente Lochristi.
Chris gaat… wie gezellig wil meegaan graag een seintje aan Chris.
Klimaattafel op 4 februari (vooraf inschrijven!)

Programma
19u: ontvangst
19.30u: introductie en inspiratie
20u: twee brainstormsessies met pauze
22u: conclusie
22.15u: napraten met drankje

Waar & wanneer?
Donderdag 4 februari om 19u in Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32 (naast station
Beervelde).



DIKKETRUIENDAG 15/02/2016
Opmerking kleuter: Graag een aanpassing van de instellingen van de verwarming in de
kleuterbouw. Het is er altijd te warm.
Voorstellen van activiteiten op de dikketruiendag
* Dikke truien aandoen
* Chauffage lager zetten
* Ochtendgymnastick
* Modeshow
* Langste sjalenketting per klas

* Gekke mutsen
* Loopwedstrijd / achteruit lopen
* (loop)wedstrijd voor leerkrachten
* wedstrijd: zoveel mogelijk kledingstukken aandoen
* windmolens maken
* ….
alle ideeën welkom (lijst op prikbord)

5. Komende activiteiten


Bezoek van de verificateur : vrijdag 22 januari
Gelieve ervoor te zorgen dat alle ontbrekende codes ingevuld zijn.
Op donderdagavond 21/01 alle registers (map met ziektebriefjes) binnen brengen op het
secretariaat.



Toneel: 22, 23 en 24/01
- Voor alle spelers en huidige medewerkers van het toneelgebeuren: alvast een dankuwel
voor jullie inzet.
- Werkverdeling op de opvoeringsdata. Via prikbord! Graag massaal invullen aub.
- Gereserveerde plaatsen: aan Christi opgeven hoeveel plaatsen je wenst te reserveren.
Christi zal per avond de kaartjes leggen. Gelieve te beperken!
-- rij 1 is voor de genodigden
-- aan de zijkanten kunnen we enkele plaatsen reserveren voor familieleden / vrienden /
buren /kennissen van de spelers.
Zo kunnen de mensen die al een hele tijd aan de deur staan te wachten, toch nog een
mooie plaats kiezen.
- Enkel de spelers krijgen gratis inkomkaarten voor partner en inwonende kinderen
- Wie op de avond zelf moet werken hoeft geen kaart te kopen
- Bij een avondje uit: wel een inkomkaart



Muziekproject / muzikale rondgang: kort verslagje en aanvulling
(week 14-18 maart)
Dit begint vorm te krijgen.
--Beervelde: 3 namiddagen een doorschuifsysteem 1u/namiddag en op vrijdag vrij podium
-- Kleuter lo: Elke namiddag een andere klas en opdracht uitwerken, op vrijdag optreden van
ouders en leerlingen, en er wordt nog gezocht naar een voorstelling voor kleuters
-- Lager lo: L1en2 doorschuifsysteem in de namiddag, op woensdag boekentasloze dag.
L3456?
Op vrijdag muzikale rondgang in de namiddag voor de kinderen, naschools buiten op het
podium.



Zaklampentocht: zaterdag 19 maart
thema: GBS @ the movies
zelfde concept als anders: start en einde op school, onderweg opdrachtjes, drankjes, hapjes.



Wandeltocht o.c. Beervelde: zondag 20 maart
zelfde concept als anders, in het park van Beervelde



Bloemenproject: schoolfeest: datum bepalen voor samenkomst werkgroep, ergens in
februari. Chris zal een datum prikken.



Werkgroep verkeer: steekproeven doen?
De personen van de rang wat controle uitvoeren.
Deze week per graad eens aantonen wat het verschil is van zichtbaarheid met of zonder
hesje.
woe 8u30 L1 en 2
Do 8u30 3 en 4
vrij 8u30 5 en 6
Severine zal dit begeleiden, op de speelplaats
Beervelde:
zijn begonnen voor de kerst, tot aan de krokusvakantie
Doel: 2500x fluo halen
Hebben nu al 1100 behaald.
Tussendoor ook een button als kado (dank aan Severine) als de hele klas fluo aanheeft.
In februari volgt een boekentasloze dag



Pedagogische studiedag: 02/03
- Heeft plaats in Lochristi
- Onderwerp is ‘STEM’
- Workshops
- Volledige derde graad volgt de sessie
- Medewerking lln. zesde



Bravo-project
L4ABC van 21 tot 28 maart
KLAS
L4A
L4B
L4C

CONSULENTE IN DE KLAS
21/03 om 8u30
21/03 om 10u
21/03 om 8u30

KAZERNE
23/03 om 9u
22/03 om 9u
24/03 om 10u

L4BE van 16 tot 23 mei
KLAS
L4BE

CONSULENTE IN DE KLAS
19/05 om 9u

KAZERNE
16/05 om 9u

6. Toekomst / evolutie leerlingenaantal


Korte schets
- De samenstelling van de klasgroepen schooljaar 2015 – 2016 ( op basis van het
lestijdenpakket) is zeer gunstig: de gemiddelde klasbevolking ligt tussen de 19 en 20
leerlingen / iedereen heeft een opdracht die hem of haar goed ligt / de 3 afdelingen zijn
volwaardig (afdeling Beervelde doet het zeer goed en kan beschouwd worden als een
volwaardige school
- De afgelopen schooljaren is de schoolbevolking nagenoeg steeds naar omhoog gegaan, met
als gevolg dat er bijna ieder jaar een klas is bijgekomen. (Vorig schooljaar zijn we zelfs
geëindigd met 930 leerlingen!)

- Sedert de ingebruikname van de gebouwen van de nieuwe kleuterschool (2010) beleefden
we een echt boom-effect. ( cijfers telkens op 1 febr.)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

750
758
764
751
812
857
904

- Momenteel lijkt er wel een kentering te komen: het aantal nieuw ingeschreven leerlingen
vult niet meer het ‘groot’ aantal schoolverlaters op.
- Dit schooljaar zal de oprichting van de 2de peuterklas pas na Pasen kunnen. (nu ook maar 3
1ste kleuterklassen)
- De cijfers van de leerlingenaantallen op 1 februari zullen beduidend lager liggen dan de
vorige schooljaren. Gevolg hiervan is dat er i.p.v. klassen bij, klassen zullen wegvallen. Dit
heeft ook zo zijn gevolgen voor de omkadering (zorg, ict, …)
- Dit zal zich ook doorzetten naar het lager in de volgende schooljaren (o.a. ook grote
groepen die zullen afzwaaien).
- We zullen te maken krijgen met verschuivingen! Soepelheid zal noodzakelijk zijn.


Wat zijn de oorzaken?
- Kiest men voor een kleinere school?
- Meer reclame maken voor opendeur en betere ontvangst bieden (zie punt hieronder)
- …?



Aandacht voor opendeurdag op 06/03
-- publiciteit via de plaatselijke media 9080 en info Lochristi is verzonden.
-- goed verzorgen van deze opendeurdag: suggesties welkom!
***Meer concentreren op de kleuterschool en eerste leerjaar.
De andere leerkrachten geven rondleidingen in de kleuterschool in groep en helpen met
inschrijven
*** Ontvangst in de peuterklas is heel belangrijk. Dit is meestal de startklas. De eerste
indruk is heel belangrijk.
*** In groepjes een rondleiding geven. Daarvoor misschien best eens de kleuterwerking
laten uitschrijven door de kleuterleidsters, zodat de rondleidende leerkracht correcte
informatie doorgeeft bij de rondleiding.
--positieve ingesteldheid naar onze school



Deze middag is Vera Van Gerven overleden (23 jaar),
dochter van Jan (partner van Juf Sandra)
Juf Sandra wordt vervangen door Anja De Pourcq.
Onze innige deelneming aan de familie.

7. Nieuwjaarswens
Liefste collega’s,
Als 't nieuwe jaar voor elk van ons
een zegen heeft,
wat zonneschijn en regen geeft,
dan is het goed.
Als 't nieuwe jaar voor elk van ons
wat vreugde biedt,
een woord van troost bij ons verdriet,
dan is het goed.
Als 't nieuwe jaar voor elk van ons
wat mildheid vraagt,
wat vriendschap in zijn dagen draagt,
dan is het goed.
Als 't nieuwe jaar het kind in ons
weer wakker maakt,
dan heeft het ons diep geraakt
en is het goed.
Dat goede wens ik jullie met heel mijn hart toe!
Gelukkig Nieuwjaar !!

8. Nieuwjaarsdrink
Eén van onze collega’s is zwanger …
Proficiat Ellen met de komst van jullie 2de kindje!

Volgende vergadering : 2 februari 2016

Verslag: Els Naudts

