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PERSONEELSVERGADERING
01 – 12 – 2016
(LOCHRISTI kleuter en lager)
AGENDA KLEUTER
 Buurtpleintje: testperiode voor het openstellen van het kleuterterrein in de herfstvakantie is
goed verlopen. Samen met Christoff van de jeugddienst zal het buurtpleintje open gesteld
worden telkens voor een grote vakantieperiode. Concreet betekent dit dat de hekkens
worden opengezet op 23/12 (kerstvakantie); op 24/02 (krokusvakantie); op 31/03
(paasvakantie en 24/05 (Hemelvaart). Een check-up zal gebeuren door ‘Weerwerk’. Tegen de
middag wordt het terrein weer vrijgegeven voor onze kleuters. Poetspersoneel en conciërge
verwittigen!
 Evaluatie van de grootouderweek – voorstellen alternatieve aanpak: het grootouderfeest
was opnieuw een groot succes. Veel lovende woorden voor de werking van de school. Zeker
een dankjewel aan ons oudercomité. Om de werkdruk voor de juffen te verkleinen wordt
voorgesteld om het geschenkje te beperken tot een versierd kaartje.
 Hoe omgaan met klachten van ouders? Dit onderwerp wordt verschoven naar een volgende
vergadering.

AGENDA LAGER
 Evaluatie/aanpassen van de items voor de domeinoverschrijdende leergebieden ( leren
leren; ict; sociale vaardigheden) bij de halfjaarlijkse evaluatie. Beantwoorden ze nog aan de
leerplandoelen? / criteria aanpassen?
Op de vorige vergadering werd gevraagd om dit eens te bekijken. We gaan dit nu niet op
punt stellen, maar de vraag wordt gesteld om dit zeker voor de kerstvakantie door te mailen
aan adjunct@gbslochristi.be
* tweede leerjaar is al binnen
* vierder leerjaar werd al doorgemaild aan adjunct
* vijfde leerjaar volgt maandag
* eerste leerjaar vraagt of het muzische aspect in 2 delen kan gesplitst worden zodat er geen
lege vakken zijn.
* derde leerjaar wil enkele zinnen volledig laten vallen. Kan dat? JA
Kan ook per graad gelijklopend zijn.
Eventueel met de klas van Beervelde eens samenzitten op de pedagogische studiedag?
Afspraak is : horen we niks voor de kerstvakantie; dan blijft alles gelijk.
Indien aanpassingen nodig: VOOR de kerstvakantie mailen aan adjunct@gbslochristi.be
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 Leerlingenraad: de verantwoordelijken van de leerlingenraad proberen om dit orgaan zo
goed zo kwaad te laten werken.
De leerlingen komen daar zeer graag naartoe en leren er nieuwe sociale vaardigheden.
Maar de laatste keer waren de verantwoordelijken van de llnraad een beetje in een dipje
aangezien verschillende klassen geen of weinig ideeën hadden gesprokkeld.
Volgende keer is het aan 456. Dus graag op voorhand eens brainstormen met je klas.
Voorstel om te doen zoals bij de MOS vergadering: direct een verslagje of opdrachtje op
papier, zodat ze na de bijeenkomst dit direct kunnen voorlezen in de klas. Anders wordt dit
vergeten.
 Nascholing Frans (Els L.): aanleiding is het bezoek van een inspectielid vorig schooljaar. Het
betrof een observatie van de toestand onderwijs tweede taal (voor onderwijsspiegel 2017).
Je voelt het “zoeken” van alle scholen. Er waren vele uitersten aanwezig.
* Zo was er een school die de lat volledig naar beneden legt en voor toets foutloos laten
overschrijven. Dit geeft echter problemen naar het middelbaar toe.
* Wij drillen en schrijven
Wat is goed / wat is fout?
Algemene tip was: zorg voor een actieve woordenlijst die de leerlingen kunnen gebruiken in
het dagelijkse leven.
Niet meer werken met flonflon, maar met de thema’s waar je aan werkt. Dagen van de
week, telspelletjes om de getallen aan te leren, thema fruit; woorden functioneel gebruiken.
Volg niet slaafs een bepaalde methode. Maak het aanleren van Frans aangenaam door
spelletjes, praatplaten, liedjes, …
Welke woorden moeten in welk leerjaar gekend zijn? Ook in LO kan Frans gebruikt worden.
Quartier étoile schijnt iets heel goed te zijn.

AGENDA GEZAMENLIJK
Personalia

 Dank je wel en dikke pluim voor de inzet tijdens de geslaagde voorleesvond
 Dank ook voor de inzet bij de organisatie en het welslagen van de grootouderfeesten. Zeker
ook dank aan de inbreng van de mensen van het oudercomité
 Cursus gemachtigd opzichter: proficiat voor je inzet
 11 – novemberviering: goed georganiseerd
 4-urenloop: mooie prestaties!
Goedkeuring verslag vorige vergadering

Sinterklaasfeest op 6 december:
overlopen van het schema dat wordt uitgedeeld in de vergadering.
* op dinsdag 6 december geen LO, wel zoveel mogelijk levensbeschouwelijke vakken., zorg enkel in
de voormiddag.
* het oranje touw ligt op het secretariaat (metalen kast op het einde, links)
* wissel toezicht Alex en Els V
* koekjes voor in de klas liggen in de vakjes. Gelieve ze mee te nemen naar de klassen
* de mandarijntjes worden maandag samen met het wekelijkse fruit verdeeld.

ICT (Bert)
Pedagogische studiedag op woensdag 8 maart zal deels rond ICT gaan: voorstelling van enkele
projecten waar met behulp van ICT gewerkt wordt. Graag jullie input om te weten rond welke thema’s
(van Wero, muzische…) jullie zouden willen werken. Daarvoor ligt er per leerjaar of kleuterklas een
placemat in de bakjes waarop elke klas eerst afzonderlijk ideeën kan noteren. In het midden kunnen
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dan de beste ideeën worden verzameld. Graag invullen en aan Bert bezorgen.

Zorgwerking (Lieve)
 Binnenklasdifferentiatie / co-teaching
Vanaf volgende week zal dit moeten uitgevoerd worden bij iedereen.
Technisch lezen zal ook eens herbekeken worden samen met Lieve, per graad.
 Verslag inspiratiedag nascholingstraject M-decreet (Deirdre)
Universal Design for Learning.
Differentiëren met 1 kind gaat niet; je moet dit opentrekken naar een hele klas -> co
teaching.
Eerst nadenken over wat je gaat doen voor een leerling met problemen en bekijken hoe je de
klasgroep er kan in betrekken.
Bvb enkele kinderen schrijven de cijfers in spiegelschrift.
Met vingerverf iedereen op groot papier de cijfers laten schrijven op een vooraf getekende
stippellijn met aanwijzing van het startpunt en de te volgen richting.
Schoolraad

 Verslag vraag personeelsleden i.v.m. de verloning van de prestatie op woensdagmiddag
Dit werd (nogmaals) voorgelegd. Een woensdagtoezicht duurt tegenwoordig tot 12u50
ongeveer doordat de bus langer weg blijft.
Burgemeester gaat het officieel bekijken en navragen wat mogelijk is.
Het signaal is gegeven, dus nu even afwachten.
* Voorstel om de opvang vanaf januari op de kleine speelplaats te doen? Zo gaan de
leerlingen zelf het al minder interessant vinden dat ze moeten nablijven. Nu blijven ze om te
kunnen voetballen.
* Naar ouders eens berichten dat het niet de bedoeling is om de kinderen zo lang op school
te laten?
 Vraag tot oprichting deelraad: pedagogische raad
neen
 Procedure oprichten nieuwe schoolraad (zie overzicht)
Er moet een nieuwe schoolraad opgericht worden. Deze wordt verkozen voor 4 jaar.
Er zal een brief worden opgesteld om naar kandidaten te vragen. Indien er meer kandidaten
zijn dan plaatsen, dan wordt een verkiezing gehouden.
Elke ouder moet bevestigen dat ze deze brief gelezen / ontvangen hebben en moeten een
ontvangstbevestiging ondertekenen (sticker maken voor in de agenda)

Werkgroepjes: kort overlopen

 Werkgroep jaarthema: wanneer komen we nog eens samen?
 Werkgroep MOS: compostbakken en ‘vierkantemetermoestuinbakken’
Provisierekening

 Verdere integratie van de schoolboekhouding in de gemeentelijke boekhouding
 Kasprovisie ter beschikking van de schooldirecteur (1500€) om voor de goede werking van de
school regelmatig kleine uitgaven te kunnen betalen. (bvb kermis K2, pannenkoekenbak in de
klas, …) We gaan daar wel zuinig mee omspringen. 2017 zal een proefjaar worden. We
moeten zelf nog wat leren wat kan en wat niet kan en op welke manier.
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Algemeen
Pedagogische studiedag op 2 december: kort programma overlopen (zie brief uitnodiging)
Enkele extra’s:







Met twee leerkrachten kan je een beter palet aan lesvormen aanboren.
Je brengt samen iets aan voor de hele groep, of je doet aan parallelteaching
De één geeft les en de ander observeert
Je neemt elk een groepje
Met twee zie je vlugger wie er niet meer volgt of het niet begrijpt en kan je meteen ook
ingrijpen
 Je leert als leerkracht ontzettend veel van elkaar
 Als iets minder goed lukte weet de andere leerkracht misschien waar het de mist in ging en
hoe het anders kan worden aangepakt
 Vraag naar fotograaf voor Eerste Communie in Lo:
wie kent er iemand die in de Kerk foto’s kan maken van de feestelingen voor een
schappelijke prijs.
Al enkele namen in ons bezit. An Van Laere meldt nog : Gert Jan De Baets (oud lln)

Schoolreizen:
Er zijn nog enkele extra murossen achter (L2 en L6)
Gelieve dit asap binnen te brengen, want in juni zijn al enkele dagen volzet voor bepaalde busmaatschappijen.
Tegen de kerstvakantie de reservatieformulieren van alle uitstappen aan Els N doorgeven zodat een offerte kan
opgevraagd worden en nadien een bestelbon zodat met een overschrijving kan worden betaald.
De uitstap reserveren jullie dus ZELF. En dit geef je door aan Els N.

Laatste schooldag 23/12/2016
Eindejaarsfeestje: gelet op het feit dat de vakantie start vlak voor de Kerst is het waarschijnlijk niet gemakkelijk
om iemand te vinden voor de catering. Alternatieven? Let op vanaf nu geen eindejaarscadeautje meer – gevolg
van de nieuwe regeling van het financieel beleid …
Voorstel om zelf een “pita” te maken.
Aankopen van pitavlees, broodjes, saus, sla , tomaat, en ter plaatse aan de kleuterbouw op een gaswok bakken.
Wie wil dit organiseren?
- Els N
- Els V
- Sophie
- An VL
- Tuur

Voor de leerlingen opnieuw boterkoeken/chocoladebroodje/croissant.
Kleuters: een halve (behalve K3)
Keuzelijst volgt
23/12 gaat het zwemmen gewoon door.
Attenties vanwege het personeel voor geboortes/huwelijken/verjaardagen: opnieuw naar het vroegere systeem?
50 € per persoon vanaf nieuwjaar.
wie niet meedoet komt niet op het kaartje; kan eventueel apart iets doen, of per traktatie zelf kiezen of je bijlegt
of niet.
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Toneel:

 In de toneelgroep werd voorgesteld de kaartenverkoop aan de kassa op te trekken naar 10
euro ( in vvk blijft het 8 euro). Inkom voor de kinderen blijft behouden op 5 euro.
De meerderheid besliste om dit door te voeren.
 enkele helpende handen om op woensdag 14/12 om 11:30 even de panelen uit het berghok
te halen en behang mag er af. Wie wil hier een handje toesteken?
* Robin
* Carine
* Nancy VDV
* Kimberley
* Sandra
* An VH
* Tuur
* Maaike
* Silke
Cristine en Els N. zullen (behangen) afwerken tijdens de kerstvakantie.
 de grote opzet van het toneel is op dinsdag 27 december vanaf 09:00. Zijn er kandidaten om
te helpen?
Gelieve nog te laten weten wie kan komen.
Warme oproep om aanwezig te zijn op de afscheidsreceptie van Martine Van Damme op 13 december in de
eetzaal. Inschrijfstrookje indienen op het secretariaat.
Beginselverklaring neutraliteit: OVSG / gemeenteraad
OVSG wil het gemeentelijk / stedelijk onderwijs profileren als neutrale onderwijsverstrekker, open voor
iedereen, ….
Ouderkrantje:
deadline is voorzien voor 12 december.
Voorstel van Kelly om na elke activiteit met de klas, al direct een artikeltje door te sturen met eventueel foto’s.
Zo komt niet alles tegelijk binnen tegen de deadline.

Traktatie

 Alex Dewart wordt 60 jaar. Alvast proficiat!

Volgende vergadering : 9 januari 2017
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verslag: Els Naudts

