Personeelsvergadering 12 juni 2018
 Welkom
o De vergadering wordt geleid door Chris en Freddy.
 Goedkeuring verslag vorige vergadering
o Verslag goedgekeurd.
 Personalia
o Overlijden van de vader van Ann Van Hecke.
o Juf Kimberley treedt in het huwelijk op 14 juli.
o Juf Fien zal trouwen 4 augustus.
o Welkom juf Stefanie als nieuwe collega.

 Mededelingen
o De verificatie is vlot verlopen. De problematische afwezigheden
moeten goed opgevolgd worden. De procedures zijn gekend door
de zoco’s.
Een ses lestijd is verloren gegaan.
o We zoeken een alternatief voor de bijscholing. De gekozen
nascholing is nog niet voor handen.
o Mevr. Krista Everaert is op pensioen gesteld door Medex. Het ambt
zal terug vacant verklaard worden. Meer nieuws volgt vanuit het
schoolbestuur.

 Personeelsformatie
 Kleuteronderwijs genereert meer lestijden:
o De structuur blijft dezelfde: 4 kleutergroepen in Beervelde
o Juf Stefanie Claeys zal in Beervelde de tweede kleuterklas op
zich nemen.
o Er wordt met het idee gespeeld om de jongste kleuters van de
eerste kleuterklas nog wat langer daar te houden. Zij zouden
dan starten na kerst in de tweede kleuterklas. Ofwel wordt er
optimaal ingezet op de zorgwerking in die kleuterklassen. Dan
wordt de zorgwerking op klasniveau ingezet.
Na overleg binnen de groep, wordt het volgende beslist:
De groepen blijven zoals ze bestaan. Er zal wel ingezet
worden op zorgwerking in die grote groep.
o Er zijn 10 resturen in de kleuterafdeling die waarschijnlijk naar
Anja gaan.
o Er wordt een lerarenplatform opgestart voor beginnende
leerkrachten waarop per scholengroep beroep kan gedaan
worden. Dit moet nog concreter uitgewerkt worden.
o Opvang OVSG proeven maandag, dinsdag en woensdag
 De leerkrachten zullen de leerlingen opvangen in de
klas, zodat ze kunnen studeren.
o De studies tijdens de oudercontacten worden geregeld.
o De nieuwe documenten in de inschrijvingsmap worden
overlopen. Ook steeds bewaken dat een document op de
achterzijde wordt ingevuld.
o De bakken in de tuin zijn een beetje verwaarloosd. Daar
kunnen we meer aandacht aan besteden, zeker met ons
jaarthema.
 Evaluatie voorbije activiteiten
o Het schoolfeest was zeer geslaagd. Soms was het moeilijk om de
drank fris te houden. Het volgend schoolfeest valt zeer laat, op
zaterdag 15 juni. We beperken ons dan tot 1 dag.
De BBQ was heel geslaagd. We zullen de mensen in de toekomst
meer tijd geven om te eten. Het optreden zal dan een uurtje later
starten. De activiteiten op het schoolfeest, tijdens de spelenmarkt,
zullen meer vrijblijvend zijn.
Misschien kunnen we het gebruik van plastics eens onder de loep
nemen.

 Verslag leerlingenraad
o Laatste vergadering was op 7 juni.
o De leerlingen van het zesde leerjaar willen graag een afsluiter. Ze
mogen picknicken op maandag 25 juni.
o Waterspelletjes vrijdag 22 juni.
o Kinderen willen graag ‘iemand is niemand spelen’ onder het
afdak. Dit kan, mits goede afspraken.
o De kinderen willen graag de onbeschilderde muur aanpakken,
versieren, hun naam vereeuwigen.
 Bijscholing “Taal voor kleuters”.
o Juf Sofie volgde een bijscholing georganiseerd door OVSG.
o Er werden heel handige tools op het einde van de sessie
uitgedeeld.
 Jaarthema vervolg
o Het jaarthema wordt nog een schooljaar vervolgd. De slogan zou
moeten opgefrist worden.
Er moet meer gefocust worden op een thema, i.p.v. heel breed te
werken. Bijvoorbeeld duurzame voeding.
 Activiteiten einde schooljaar
o Uitnodiging einde schooljaar – Feest georganiseerd met
barbecue in Feestzaal de Breughel.
 Kalender volgend schooljaar
o De infoavonden volgend schooljaar zullen doorgaan vanaf 20u
o Data:
 ZIE KALENDER
 Varia
o Enkel Sint op bezoek in de klassen, geen optreden.
o Graag willen we de leraarskamer opruimen en schilderen.
o Extra stippen op de speelplaats om rijen te kunnen vormen met
de kleuters
o Het houtwerk aan kleuterbouw ziet af van de fietsende kleuters.
Kan er een bescherming komen?
o Kunnen de onderste takken van de notelaar gesnoeid worden?
 Afscheidswoordje einde schooljaar door Chris.

