Personeelsvergadering 29/11/2016

 Vorig verslag is goedgekeurd.
MEDEDELINGEN:
 Welkom Amber, vervanging van juf Liese-Lotte in het vierde leerjaar tot
het einde van dit schooljaar.
 Doelstellingen op het halfjaarlijks rapport i.v.m. leren leren, ICT en sociale
vaardigheden worden geëvalueerd:
o Voldoen de doelen nog aan ons specifiek leerjaar?
o Per leerjaar samenzitten voor de aanpassingen/ wijzigingen en
de definitieve versie mailen naar Christi voor de kerstvakantie.
o Deze versie moet gelijk zijn voor de drie vestigingen.
 Dank aan de collega’s voor de inzet van de organisatie van:
o Oudercontacten
o Grootouderfeesten
o 11 november viering
o Quiz
 Collega’s, die het theoretisch deel gevolgd hebben voor gemachtigd
opzichter, doen hun praktische test op woensdag 7 december.
 In februari was er op onze school een inspectie voor leergebied Frans.
In het kader hiervan volgden 2 collega’s een bijscholing.
o Focus zou niet enkel op de methode mogen liggen, maar ook op
de inhoud van ons leerplan.
o Nadruk zou vooral moeten liggen op het mondelinge aspect,
zowel voor de lln als voor de lk
o Het leereffect van onze taalinitiatie met Flon Flon is miniem. We
stellen voor om zelf een methode te ontwerpen. Daarvoor
richten we een werkgroep op. Fien, Aurélie, Marleen, Freddy en
Amber stellen zich kandidaat.
 Voor de schoolreizen moet het extra muros formulier nog in orde
gebracht worden voor het lager. Dringend bezorgen aan het
secretariaat
 Voor de sint mag elke leerkracht een cadeau kopen voor de klas ter
waarde van € 50. De rekening mag aan Freddy bezorgd worden.
 Activiteiten tot en met maart mogen doorgegeven worden, zo kunnen
die verschijnen op de nieuwsbrief.

 21 februari is er een activiteit rond pesten voor het 4de leerjaar.
Afhankelijk van het busvervoer kan die doorgaan.
 Pedagogische studiedag gaat door op 2 december (zie brief)
 Kaarten voor toneel zullen aan de kassa duurder worden. Dit om
aankoop in voorverkoop te stimuleren.
De panelen worden uit de bergruimte gehaald op
woensdagnamiddag 14/12.
Het decor wordt opgesteld op 27/12 om 09u00.
 Onze school krijgt een provisierekening van €1500 met een debetkaart
van de gemeente. Zo kunnen we alsnog kleine uitgaven doen.
 In de sleutelkast in de leraarskamer hangen de sleutels van de
kleuterklassen. Sleutel 101 voor Marleen en Marie-Rose. Sleutel 102 voor
Arianne.
 Er wordt een zonnewering gevraagd voor juf Aurélie. Met de
laagstaande zon is het smartboard heel moeilijk zichtbaar.
 Er is nog een plaats beschikbaar voor een workshop ICT integratie.
Op woensdag 7/12 van 16u30 tot 19u00.
NIEUW VERLOOP MIDDAGTOEZICHT - REFTER
 Duur toezicht:
o Collega 1: 11u30 – 12u15
o Collega 2: 11u55 – 12u45
o Collega 3: 12u15 – 13u05
 11u30: collega 1 start op de speelplaats
 11u55: collega 2 gaat met 1e, 3e en 5e leerjaar naar de refter.
 12u10: collega 1 gaat met 2e, 4e en 6e leerjaar naar de refter.
 12u15: collega 3 pikt in de refter de lln op die klaar zijn met eten en
gaat naar de speelplaats.
De eerste bevindingen zijn positief.
BEZOEK VAN DE SINT – dinsdag 06/12
 Het kostuum ligt bij Marie-Rose
 De Sint en piet zullen het zorglokaal boven ter beschikking krijgen. Die
dag kan er geen les gegeven worden in dat lokaal.
 De aankomst wordt voorzien langs de tuin, via de bib om 8u45. De lln
vormen een haag en er zal muziek gespeeld worden. De
muziekinstallatie wordt aangesloten in het zorglokaal beneden.

 Planning wordt opgemaakt door Marleen.
 Sofie en Freddy zullen de Sint die dag helpen.
STUDIE:
 De groep leerlingen in de studie wordt steeds groter. Daarom maken
we een derde groep bij.
o Maandag: Machteld, Leen en Fien
o Dinsdag: Machteld, Amber en Fien
o Donderdag: Sofie, Amber en Aurélie
o Vrijdag; Freddy en Nele (opvang)
Dit zal starten na de kerstvakantie.
EINDEJAAR:
 De collega’s zullen elkaar verwennen vanaf 12/12
 Onder de kerstboom mag een cadeautje van ongeveer 15 euro
 Er zullen broodjes voorzien worden van bij El pani op de kerstdrink
23/12
 Er wordt ook voor de leerlingen een kerstontbijt voorzien
KLEUTERS
 Zolang er werken zijn in de straat laten we bij regenweer de kleuters
onder het afdak op het einde van de schooldag. Omdat ook de ouders
daar schuilen die hun kind komen ophalen.
 Na de werken gaan we terug naar de zaal met de kleuters.
SCHOOLRAAD 2017-2021
 Indien 10% van het personeel een pedagogische raad wilt, kan die
ingericht worden. De collega’s van de vestiging Beervelde zijn geen
vragende partij.
 Op de PV van 09/01/2017 kan men zijn kandidatuur stellen voor de
schoolraad. Dit kan tot 27/01/2017
 Er wordt ook een brief voor de ouders opgesteld
 Eventuele verkiezingen vinden plaats voor eind januari
MOS:
 Dikke truiendag is dit schooljaar op 17/02.
 We kunnen meedoen aan de fotowedstrijd.
 Dit wordt verder uitgewerkt in het MOS-groepje

BEGINSELVERKLARING NEUTRALITEIT:
 Deze is goedgekeurd
ZORG:
 In het zorgteam wordt er een zorgvisie uitgeschreven voor de ganse
school. Deze zal worden voorgesteld aan de collega’s. Wijzigingen en
opmerkingen kunnen dan aangebracht worden.
Ook een visie rond ons leesonderwijs zal daar in opgenomen worden.
 Binnenklasdifferentiatie/ co-teaching zal van start gaan na de
pedagogische studiedag. Ongeveer 50% van de zorgtijd per klas zal op
die manier ingevuld worden.
 Voor de lln met een individueel traject wordt een aangepast rapport
opgesteld. Dit in communicatie met Christi.
De lln die maatregelen krijgen tijdens toetsen, zullen dat ook vermeld
zien op hun rapport.
 Op 25/11 was er een inspiratiedag rond het M-decreet op de Artevelde
Hogeschool. Er werden allerlei workshops gevolgd.
Onder andere ‘Inspirerend coachen’  heel interessant.
Verslag gemaakt door Sarah Meurisse

