Verslag vergadering 25/10
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
 OK
2. Personalia
 Proficiat aan onze 2 jarigen: Juf Leen en Juf Kathelijne
3. Mededelingen
 Bravo voor de organisatie van het grootouderfeest en de zeeklassen.
 Voor het BRAVO-project zijn zowel de 2de kleuterklas als het 4de leerjaar opnieuw vragende
partij.
 De leerkrachten van Lochristi merkten op dat de verwoording van de
leergebiedoverschrijdende doelen (ICT, muzische,…) vaak moeilijk te interpreteren is.
Daarom zouden ze deze willen herformuleren. Wil iedere leerkracht dit even bekijken. Graag
zouden we onze aanpassingen/bemerkingen tegen volgende vergadering doorgeven aan de
directie.
 Aanvraag bussen schoolreizen  OK. De bestemming is nog niet gekend. Wie ideetjes heeft,
in de leraarskamer ligt een blaadje om ze te noteren.
 Indien er nog extra muros activiteiten zijn, gelieve deze zo snel mogelijk door te geven.
 Financieel beleid: 2017 is een ‘probeer-jaar’. De inkomsten die de school heeft,
schoolfotograaf en toneel, zullen doorgegeven worden aan de oudercomité.
 Het oudercomité schenkt €50/klas voor het cadeautje van de sint. Waarvoor dank!
 Zorg:
- Co-teaching mag nog meer, maar dit loopt al goed.
- Bij 5 halve dagen ongewettigd afwezig (B) moet het CLB verwittigd worden.
- Een IQ test kan niet zomaar meer afgenomen worden. Dit is een deel van een traject. ( Zie
zorgcontinuüm)
- Gelieve de begeleidingsplannen van de kinderen in jouw klas na te kijken en up-to-date te
houden. Ook graag met de ouders overlopen tijdens het oudercontact. De ouders dienen dit
document ook te ondertekenen.
- Vorig jaar werden enkele vergaderingen georganiseerd voor de kleuterjuffen om te peilen
naar hun zorgvisie. Al hun ideeën en tips worden nu uitgeschreven in een zorgvisie.
- Bijscholing M-decreet. Sommige informatie was niet helemaal correct. Maar we geven ze
het voordeel van de tijd.
4. Organisatie middagmalen-visie
 Lo  kinderen moeten hun portie opeten.
Be  Wij laten de kinderen telkens proeven en zorgen ervoor dat ze voldoende gegeten
hebben.
 Momenteel worden de kinderen met 2 begeleid om naar binnen te komen. Dit verloopt veel
vlotter.
 De refterdienst wordt erg lastig, dit omdat er erg veel kinderen zijn.
Voorstel: De leerkracht die om 11:30 toezicht heeft blijft 15min langer toezicht doen.
- om 11u55 komen 1-3-5 naar binnen om te eten. Leerkracht van 11:30 blijft buiten met 2-46.
- om 12u15 komt 2-4-6 naar binnen om te eten. Leerkracht van 11:30 wordt afgelost door
leerkracht die om 12:15 start met toezicht.
Kinderen die klaar zijn van 1-3-5 mogen om 12u15 mee naar buiten met de leerkracht die
buiten op toezicht staat.
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Hierdoor zouden er 3 betalende toezichten gedaan worden. Freddy vraagt na of we daar
recht op hebben.
We proberen dit vanaf 7/11. (Na de herfstvakantie)
Verslag leerlingenraad
 De leerlingen vragen naar een pingpongtafel. We laten dit even rusten en kijken of dit blijft
leven bij de kinderen.
 Spelenkoffer: De kinderen spelen aan de ballenvanger.
Eventueel nieuwe spelenkoffer naast het tuinhuis? Houten kist met deksel dat eventueel op
slot kan? Zelf maken of bestellen?
 De hesjes en de goede voetbal worden enkel gebruikt tijdens de matchen. Dus tijdens de
speeltijden van 10:05, 11:30, 13:15 en 15:00.
 De leerlingen van het lager vragen of ze samen met de kleuters mogen spelen op de
kleuterspeelplaats. Dit wordt niet toegelaten. Ze kunnen samen spelen in de tuin.
 De klok juist zetten  is doorgegeven aan TUD.
 De kinderen mogen niet met materiaal van de speelkoffer of met materiaal van de kleuters
in de tuin spelen.
Ook de kleuters blijven met hun speelgoed op de speelplaats.
Werkgroepjes aan het woord
 Donderdag is het MOS-vergadering.
 7/11 start de FLUO-actie. We gaan dit jaar voor 10000 keer fluo.
 18/10 was het fietsencontrole. Van de 11 leerlingen waren er 6 in orde. Juf Kathelijne kijkt of
ze een fietsencontrole kan aanvragen. Ze zal deze laten plaatsvinden voor de fietstocht rond
Lochristi. Dit op een dag dat de kinderen hun fiets moeten meebrengen tijdens de turnles
voor fietsvaardigheden.
Schoolraad
 Vanaf 1 april 2017 wordt een nieuwe schoolraad opgestart. Deze loopt tot juni 2021.
Kandidaten mogen zich steeds aanmelden. De vergaderingen zijn 2 maal per jaar.
Freddy is opnieuw kandidaat.
11 november – organisatie
 Vanaf dit jaar zorgen 4-5-6 samen voor de organisatie.
 Juf Leen informeert voor het uur.
Teambuilding op 2 december
 Chris zou graag hebben dat we mee aansluiten. We zijn 1 groot team!
Halloween (samen met oudercomité)
 Graag allemaal versiering voorzien
 Wie kan helpen opzetten zaterdagnamiddag (14-14u30), alle hulp is welkom!
 Om 18u start de fuif, einde rond 21u.
 19u30 starten de wandelingen. 1e-2de-3de leerjaar zal eerst gaan.
Varia
 Zwemmen 3de kleuterklas:
De extra leerkracht wordt vaak over het hoofd gezien tijdens ziekte, vervangingen,…
Voorstel: Zwemmen pas starten na Pasen. De kinderen zijn al wat groter en hebben in de
zomermaanden ook minder kleren aan. De zwemkansen blijven behouden en vele kinderen
gaan tijdens de vakanties al zwemmen met hun ouders.
 Workshop Roald Dahl:
€300 voor 2 klassen; €175 voor 1 klas  vragen aan Barbara (oudercomité)

 Grootouderfeest
Waarom ligt dit op een donderdag? Kathelijne ondervindt hier veel hinder van.  We
verleggen het naar vrijdag. We verwittigen Rick.
 Studie lager
Er blijven steeds meer kinderen in de studie. Hierdoor kan er nog moeilijk studiebegeleiding
gegeven worden. Eventueel 3 personen studie laten geven?
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