Verslag personeelsvergadering 27/09/2016
Deel 1: nascholingsproject M-decreet – Motor, motivatie, mogelijkheden
Mevrouw Valérie De Smet (Onderwijsdiest Stad Gent/Arteveldehogeschool) zal ons op een heel concrete manier
(verder) inleiden in de realisatie van het M-decreet. Bedoeling is om een pedagogisch en didactische vertaling te
maken naar de eigen klaspraktijk.

Deel 2:
-

-

-

-

-

Personalia
o Overlijden schoonvader juf An Pieyns
o Overlijden vader juf An D’hooge
o Onze oprechte deelneming
Verslag en terugkoppeling vorige vergadering
o Datum cursus gemachtigd opzichter 22 november 19u-21u / uitnodiging volgt
o Halftijdse waarborgcoach op school wordt toevertrouwd aan het 4e leerjaar in Beervelde.
Nascholingsbeleid
o Nascholing gemachtigd opzichter
o Opleiding tablets in de klas (kleuter en lager)
o M-decreet infosessie: kernteam werkt verder uit
o 2 december pedagogische studiedag (Eekhoutcentrum) in het verlengde van het M-decreet. Gaat door in
Lochristi!
“Samen voor de klas staan”
+ teambuilding (op vrijwillige basis)
o Individuele nascholingen bekijken – klas wordt eventueel opgevangen door studenten
EHBO-cursus: wordt bekeken
Werkgroepen
o 11 en 14 oktober: Patrick Ipads komt twee halve dagen op bezoek  tegen 4 oktober laten weten wat
we als leerkrachtenteam zien zitten. Zie lijstje leraarskamer!
o Fluoactie verkeer: sleutelhangers als beloning voor de kinderen
o Op donderdag 29 september om 12u30 is er vergadering over het toneel 2017 in Lochristi.
o Idee schoolfeest kinderfuif i.p.v. spelenmarkt
o Zorg: MDO5-gebieden invullen – Belangrijk: commentaar invullen in de laatste kolom!
Tip: Zorg in de klas kan ook!
o 15 oktober WakaWaka: Fanfare van Zaffelare treedt op!
o Samenwerking met de voedselbank is een idee
o Dodentocht bracht heel veel op! Bedankt meester Freddy en sponsors.
o 7 oktober 18u ballonnen blazen! opening modulaire units!
Varia
o Halloweenfuif: dj vraagt top 10 van de klassen 4-5-6
o Half oktober deadline ouderkrantje
o Middagtoezichten lager: bel 5 minuten vroeger en leerlingen samen begeleiden naar de refter. Bel om
11u55! Conditioneren is de boodschap! Stilte in de rij.
o Mama van Mathis vraagt voor het maken van poppies tegen 9 oktober. Doen we hieraan mee?
o Iedereen moet goed kijken dat de toezichten goed ingevuld worden op de lijsten.
o Tip Annick: fluohesjes voor de voetballers in twee kleurtjes + een ballenbak voor de voetbal
o Steven geeft gon op de speelplaats (ondersteuning Rune)
o Vernieuwing spelenkoffer. Plaats nog in overleg.
o Kabel Ipadkast laten inzitten.
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