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PERSONEELSVERGADERING / WERKVERGADERING
Donderdag 8 mei 2017
LOCHRISTI + BEERVELDE
Vooraf (enkel voor Lochristi)


BALOISE-TOUR - woensdag 24 mei
Organisatie van de opvang van de leerlingen…
De vraag tot schorsing van de lessen is gericht aan het schoolbestuur. Tot op heden nog
geen antwoord… wordt vervolgd.



SCHOOLFEEST – zaterdag 3 juni
VOORSTEL VAN DE WERKGROEP TOT RANDANIMATIE:
- een sappentrapper, zodat men zelf zijn/haar sapje kan mixen. (trap je fit)
- schminken
- springkastelen (spring je fit)
- viskraam
- nog voorstellen?
VOORSTEL VAN LIEDJES:
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bananen
I’m jogging
Swimming in the pool
Lekker fit!
(lied voor kleuters op you tube)
Poets je tanden
(kleuterliedjes)
Slaap kindje slaap
Tring tring daar gaat de wekker
ONDERWERPEN voor de optredens:
Groenten
Fruit
Sport
Tanden poetsen
“fout” tov “goed”
Voedingsdriehoek
Ontbijt
Nachtrust

* Verdeling voor de kleuters: Start optreden 10u30
Peuters: slapen / opstaan / tanden poetsen
K1: voeding / ontbijt

K2: sport
K3: lekker fit
* Verdeling voor het lager: start optreden 14u00
L1: beweging (kinderen voor kinderen)
L2: een ganse dag fit
L3: Dans je fit
L4: sport (A springtouwen, B klaar voor de start, C voetbal/cheerleaders)
L5: Fit en gezond
Alex zorgt voor animatie rond de FUN RUN. Het aantal km dat gelopen wordt, wordt dan
bekend gemaakt. 6 leerlingen (van elk leerjaar 1) tonen het getal op het podium.
DECOR:
- Wie kan eens helpen om de “deuren” van het podium uit het kot te halen?
- Wie wil dit afschuren en schilderen (indien nodig)
of kunnen we dit aan de schilder van de gemeente vragen?
- letters kleven op de deuren: links “FIT” , rechts “GEZOND”, in het midden “&” (Els N.)
- versieringen podium:
---- Aan de linkerkant alles wat met Fit te maken heeft (tennisracket, pluimpje en
badmintonraket, zwemband, sportschoenen, turnkledij van de school, zwembril, …
---- Aan de rechterkant: alles wat met gezonde voeding te maken heeft. (fruit, groenten,
voedingsdriehoek, melkbrik, …)
Els M zal de tekeningen maken (appel, peer, …) en zal aan het lager vragen om dit in te kleuren
/ beplakken / ….
PLANNING VAN DE TAKEN
- Komt morgen op het prikbord. De bedoeling is dat iedereen 1 shift voor of na het schoolfeest
doet, en 2 shiften tijdens het schoolfeest.
- Doen we nog een kinderfuif? Voorstel om dat opnieuw in de tent te doen, ook om het volk
een beetje te houden en de ouders erbij te betrekken.
- Tentoonstelling blijft afgeschaft.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen

Personalia



Wij melden onze deelneming aan juf Melissa bij het overlijden van haar grootvader, en ook
aan meester Robin bij het overlijden van zijn grootvader.
Proficiat aan juf Stefanie bij de geboorte van haar dochtertje June.

MOS
Het jaarthema van dit schooljaar (fit en gezond) heeft ons verschillende activiteiten kunnen laten
uitwerken.
Voorstel voor het volgende schooljaar: MILIEU / NATUUR
Lochristi heeft het “burgemeestersconvenant” ondertekend.
(http://www.lochristi.be/product/560/burgemeestersconvenant)
Hiermee engageert Lochristi zich om minstens 20% CO2-verlaging te realiseren.
Volgend schooljaar houden we een pedagogische studiedag op vrijdag 6 oktober, rond MOS.
Bedoeling is om bruikbare tools aan te brengen voor in de klas.

Op deze vergadering komt Sandra Vandevelde (Mos-begeleidster van de Provincie, voor het
basisonderwijs) alvast wat uitleg geven met concreet foto materiaal en filmpjes.
De presentatie vind je op het prikbord. Hierbij ook nog eens de link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B3JZe3ayFne2SktyYkIzVC1ldG8?usp=sharing
Het is de bedoeling dat we duurzame keuzes maken voor onze planeet, met een blijvend resultaat, en
de leerlingen daarbij betrekken. (groene speelplaats, afvalbeperking, brooddozen, met de fiets naar
school, regenwater gebruiken ipv leidingwater)
Dit alles op een speelse en educatieve manier aanbrengen ; waarom een brooddoos gebruiken,
waarom regenwater, …

ALLERLEITJES


In Lochristi komt op 30 juni een container op de kiss&ride, tot en met woensdag 4 juli.
Toetsen moeten maar 1 schooljaar bijgehouden worden. Dit moet vanaf nu in de klas
bewaard worden.
Dus gelieve op de zolder alles weg te halen wat weg mag.
Bedoeling is dat het archief eens volledig opgekuist en gereorganiseerd wordt.



Feestje einde schooljaar
Wat wenst het personeel?
- feestje op school zelf? Zelf inrichten, zelf muziek maken, gezellig samenzijn
(goedkoopste oplossing)
- of terug ergens op verplaatsing? Wat meer kosten met zich mee brengt voor het personeel
zelf (gezien de nieuwe financiële situatie)
Algemene stemming : OP VERPLAATSING
Wie heeft voorstellen? Opnieuw Breughel? Andere voorstellen? Gelieve deze asap te melden
aan de directie / secretariaat zodat we prijzen kunnen vragen.



Noodgevallen bij personeelsleden: wie verwittigen?
morgen ligt in jullie vakje een personeelsfiche, waarop je onderaan kan aanduiden wie we
kunnen verwittigen in nood. (Gelieve de andere gegevens ondertussen ook eens na te kijken
en terug te bezorgen aan het secretariaat)



Toneel (19-20-21 januari)
Wie wil spelen?
Freddy, Melissa, Kathy, Silke, Cristine, Robin, Isabelle, Nancy, Sophie, Alex
kleine rollen: Tuur, An VL, Luc



Werkvergadering – zorgvisie rond testen, MDO, lezen
Lezen is meer dan technisch lezen
geen punten meer via AVI niveau, maar via leesfiches
op het rapport komt dan “leesvaardigheid” ipv “technisch lezen”.

Volgende PV: dinsdag 6 juni 2017

verslag: Els Naudts

