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Personeelsvergadering van 9 januari 2017
Gezamenlijk voor afdelingen Lochristi en Beervelde
Refter Lochristi 16:30

Personalia
 Stan, zoontje van juf Liese-Lotte
 Thor, zoontje van juf Ibrich
 Lise, kleindochter van Juf Hilde
 Er zijn een aantal personeelswissels: Juf Nele kreeg de kans om voltijds
aan de slag te gaan in de GBS Destelbergen. Daarom heeft zij in Lochristi
haar ontslag gegeven.
 Juf Severine keert halftijds terug uit ziekteverlof. Daarom zal juf Silke
halftijds presteren in 3B. Hierdoor zal zij niet verder meer aanvullen in 2D
en minder zorguren doen.
 Juf Sophie zal de zorg van juf Silke overnemen in L4.
 Nele en (gedeeltelijk) Silke worden vervangen door Thaïs Van Peteghem.
Welkom!
 Juf Anja vervangt juf Ann Van den Berghe voor de rest van het schooljaar.
 Juf Jolien vervangt juf Ibrich gedurende haar bevallingsverlof.
 Juf Amber Van Geit vervangt juf Liese-Lotte in L4Be
 Juf Veerle Putteman vervangt juf Machteld in L2Be (tijdelijk)
Toneel – 20-21-22 januari
 De takenlijst verschijnt vanaf dinsdag op het prikbord
 De inwonende gezinsleden van de spelers ontvangen gratis
inkomkaarten.
 De praktische organisatie van de voorbehouden plaatsen voor familie en
kennissen van spelers: Christi! Stuur dit asap per mail door naar Christi
met vermelding van aantal personen, hoe deze kunnen gegroepeerd
worden in deeltjes, en de dag van de opvoering.
 De zondagavond is iedereen uitgenodigd om samen iets te gaan eten. De
drank wordt aangeboden uit de inkomgelden. Een lijst zal uithangen in

de leraarskamer. Dit vervangt vanaf nu het etentje achteraf voor de
toneelspelers.
 De opbrengsten gaan rechtstreeks naar de beide oudercomités volgens
de verdeelsleutel: ¼ voor oc Beervelde en ¾ voor oc Lochristi. Wij
kunnen beroep doen op het oudercomité voor allerhande activiteiten
voor de kinderen.
Themaweek gezonde voeding: van 13 tot 17 februari 2017
 Datum voor de werkgroep jaarthema afspreken
woensdag 25 januari om 11u30 in de leraarskamer
nadien per graad uitwerken.
 Er bestaat een mooi aanbod bij de uitleendienst van ons CLB. Er is veel
materiaal rond gezonde voeding. Contact opnemen met de
verpleegkundige van CLB of zie: www.vclbgent.be/uitleenbank
 Houd ook rekening met wat is afgesproken rond
de ‘boekentasloze dag’
- ma 13/2 L3 en L4
- di 14/2
L1 en L2
- do 16/2
L5 en L6
en het gezamenlijk gezond ontbijt.
- woe 15/2 klassikaal ontbijten
Schoolraad
 Geleding ouders: enkel in Lochristi dienen er verkiezingen te worden
georganiseerd (vrijdag 27/01). Er zijn 6 kandidaten. Elke ‘oudste’ (+
extra’s) krijgt een oproepingsbrief + kiesbrief mee. Deze keer opnieuw
met sticker in het agenda. Aandacht opnieuw voor de aftekenlijst.
In Beervelde hoeven er geen verkiezingen plaats te vinden omdat daar
maar 1 kandidaat is.
 Geleding personeel: ieder personeelslid krijgt nu de kans om schriftelijk
zijn kandidatuur in te dienen. Dit moet binnen zijn voor 27/01. Hier geldt
– eveneens zoals bij de geleding ouders – 1 mandaat voor Beervelde en
twee mandaten voor Lochristi. Let op wanneer er meer kandidaten zijn
dan te begeven mandaten zijn we verplicht om ook hier verkiezingen te
organiseren ….
Rapporten
 Er zijn een aantal elementen die moeten worden uitgeklaard: de weging
bij de puntenverdeling van de verschillende vakonderdelen / het
berekenen van het gemiddelde/de daaraan verbonden deadline voor het
inbrengen van de punten/afnemen van dezelfde proeven voor de beide
afdelingen/het afdrukken van de rapporten/ …

 Volgende pv (7 februari) is er een werkvergadering gepland: dan gaat
het lager zich buigen over dit onderwerp. Het is echt belangrijk dat beide

vestigingen inhoudelijk gelijklopend werken. De mensen van het lager
komen dan samen in de vestiging van Lochristi.
 De kleuteronderwijzeressen worden in februari verwacht in Be: bezoek
nieuwe modulaire units + nadenken over de verdere implementatie van
ons project rond co-teaching.
 co-teaching:
In het lager begint dit al goed te lopen.
Bij de kleuters moet dit nog eens nader bekeken worden. Met de zorg en
de kleuterleidster zal eens bekeken worden hoe we dit kunnen
aanpakken en organiseren. Dit dan al eens uitproberen voor 7/2, zodat
we dit op de werkvergadering nader kunnen bekijken.
Kleuters Beervelde:
Momenteel wordt daar ontdubbeld, ook tijdens zorguren.
Vanaf januari wordt er enkel nog ontdubbeld di en do voormiddag
tijdens de ambulante uren.
Tijdens de zorguren zal er ook met co-teaching aan de slag gegaan
worden.
 De toezichten gebeuren dan door LBV en Bijzondere leermeesters LO.

Functioneringsgesprekken
 Even opfrissen: er is een 4-jarige evaluatiecyclus/ieder personeelslid dat
voor meer dan 104 dagen is aangesteld heeft verplicht een
functiebeschrijving/ieder personeelslid heeft 2 evaluatoren/aantal
functiegesprekken is minimum 1/het aantal evaluatiegesprekken is
eveneens minimum 1 (mits er FB is geweest)
 We zoeken naar een match: wat wil de school van de leerkracht en wat
wil die leerkracht van de school? Hoe kunnen de wensen en ambities
van de individuele leerkracht en die van de school op elkaar worden
afgestemd?
 Het houden van de individuele functiegesprekken start nog in januari:
eerste alle leerkrachten werkzaam op het niveau van het
kleuteronderwijs/daarna alle personeelsleden die niet klasgebonden
zijn/ en laatst - indien dit nog realistisch is - de personeelsleden
verbonden aan de lagere school.
 Zo’n functioneringsgesprek wordt het best door jou voorbereid.
 Let op: een functioneringsgesprek is geen evaluatie!

 Heel belangrijk is het discrete karakter van zo’n functioneringsgesprek.
Varia
 Wat met ons project rond ‘voedselbank’?
- integreren in de gezonde week?
- spreiden per graad?
- eens over brainstormen: Isabelle, Nancy R, Helena, Els L., Kimberley en
Freddy
 Studiedag van woensdag 8 maart:
- is ditmaal in eigen beheer; geen externe “lesgevers”.
- zorgwerking: concreet werken rond co-teaching. We gaan eerst kijken
of het zinvol is om dat nog te doen na de werkvergadering.
Anders de verticale doorstroming?
- ICT: op basis van de input uit de placemats werkt de ICT-werkgroep aan
de hand van nieuwe ICT-toepassingen een aantal heel concrete
projecten uit die onmiddellijk toepasbaar zijn in de klas. Deze zullen
voorgesteld worden op de studiedag.
 Dikke Truiendag: 17/02
is op de laatste dag van de gezonde week.
LO: ja
BE: voorstel van Arianne, om – zoals op de affiche staat- mee te doen
aan de fotowedstrijd; vergelijken van de elektriciteitsmeter over
verschillende periodes.
OF
een “gewoon dagverbruik” vergelijken met de dag van de dikke
truiendag.
 GEZOCHT: iemand voor de studie van het eerste leerjaar op donderdag
Kimberley is kandidaat.
 Wiskunde olympiade op 16 maart:
Er zijn nog een 5-tal klassen die de namen van de kandidaten nog niet
heeft doorgegeven.
Nieuwjaarswens en drink

Volgende vergadering: dinsdag 7 februari

Verslag: Els Naudts

