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Verwelkoming en goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Personalia



Proficiat aan Fien voor de geboorte van Minne op 9 februari
Deelneming aan juf Natalie bij het overlijden van haar schoonvader

Bezinningsmoment




Tekst bosbessenijs
Moraal van het verhaal ….
TIP: woensdagavond uitzending PANO ivm lager onderwijs

Terugblik moment: graag een korte reflex over een aantal voorbije activiteiten


De dikketruiendag:
* Geen opmerkingen; zit al een beetje ver



De opendeurdag:
* Gezellig,
* Is het nodig dat IEDEREEN van elk leerjaar aanwezig is?
* Er werden 27 leerlingen ingeschreven.



De natuurdag:
* leuk, leerlingen enthousiast
* niet te kort? Neen.



De zaklampentocht:
* Grote opkomst (350 deelnemers), heel veel geluk met het weer.
* dikke duim voor het OC, die hier heel veel tijd en energie hebben in gestoken. Ook mooi
dat ze in het jaarthema hebben gewerkt.



Zwemmen:
* Er komt een samenkomst met de gymleerkrachten op 29/03 graag jullie mening over
zwemmen voor volgend jaar
* Redders doen hun werk niet goed; Kathelijne is achter een leerling van 4A moeten springen
die kopje onder ging; redders hadden dit niet gezien.
* zwembad is te koud; leerlingen hebben na het zwemmen geen zin meer om te spelen
-- als er een stuk vrij is in het ondiepe mag dit altijd gevraagd worden
* kleedkamers zijn te warm
* vullen niet in op het bord naar welke kleedkamer men kan gaan
* duurder in Rozenbroeken
* 1m10 is niet diep genoeg
-dit wordt aangepast aan de jongsten van de groep
* K3 heeft haar bedenkingen bij de veiligheid naar volgend schooljaar toe
* L6 niet allemaal meer gemotiveerd voor de brevetten; minder zwemmen naar het einde
van het schooljaar toe; andere activiteiten doen?
* leerlingen die niet mee zwemmen mogen op de tribune
naar volgend schooljaar toe zijn er 2 keuzes:
* Puyenbroeck: overdekt openluchtzwembad; veel minder kleedkamers, werken aan het
zwembad duren nog tot oktober 2019
* Rozenbroeken



Opvang/vervanging bij zieke leerkrachten:
Dank voor al jullie inspanningen bij het vervangen van de zieke leerkrachten.



Leerlingenraad:
* Algemeen: goed gevoel, onderbouw nog wat jong, 456 constructief
* verandawerk: veel goede ideeën, dingen waar we moeten op letten, problemen bij het
toezicht van de leerlingen van L6 (sommige kinderen luisteren niet, sommige toezichters zijn
te bazig)
* uitbreiding spelenkoffers, spelletjes binnen
Lieve maakt bundeltjes met prentjes waaruit zowel voor binnen als buitenspelletjes 3 keuzes
kunnen gemaakt worden
* Iets zoeken voor “time out” mogelijkheden
* tipi tent van Els Vercauteren om bvb een ruzie uit te praten?
* per klas een springtouw, klasbal, rekker voorzien.
* bal erover: mogen de leerlingen er om? NEEN
de leerkracht gaat daar om

Schoolbevolking op 1 februari 2018
Lochristi
2017
2018

454 (lager)
444 (lager)

227 (kleuter)
235 (kleuter)

681
679

114 (lager)
113 (lager)

83 (kleuter)
86 (kleuter)

197
199

Beervelde
2017
2018

Volledige schoolbevolking
2017
2018

568 (lager)
557 (lager)

310 (kleuter)
321 (kleuter)

878
878

Zorg : boekje zorgvisie – afspraken per leerjaar


Huiswerkbeleid
* Brief naar ouders toe, visietekst, om feedback te geven aan de ouders: komt in de
nieuwsbrief voor de paasvakantie.
* De definitieve bladwijzers komen wat later.
* De beschrijvingen met tips kunnen een handleiding zijn op ouderavonden.
* p 28 brief sarah laten aanpassen want onduidelijk
* Dit wordt ook digitaal op het prikbord ter beschikking gesteld.



Leesfiches
punten van lezen op het rapport aanpassen en met leesfiches werken (zie boekje)
zal ook digitaal worden bezorgd.
(aanpassing op het rapport is niet meer voor dit schooljaar)



“pesten op onze school”
(zie nascholing: lieve: bleekweide)

Jaarthema




Een overzicht van de verschillende activiteiten is te vinden via ‘ons prikbord’
“Algemene links – eco school: inspiratie – “als je hier klikt….”
Hierbij de vraag om telkens melding te maken van een activiteit die je doet ifv het jaarthema
Doorgeven aan Bert.
Een ideetje: zijn we in staat om op het schoolfeest opnieuw eens een tentoonstelling te
organiseren met ‘knutselwerkjes’ rond ons thema? NEGATIEF
Wel bvb versierde potjes met plantjes op de tafels zetten
Vegetarische maaltijd aanbieden? - te bekijken met OC

Kleuteronderwijs – extra middelen voor anderstalige nieuwkomers






Scholen die een sterke aangroei kennen van anderstalige kleuters komen in aanmerking voor
een extra toelage
De extra toelage kan uitsluitend voor activiteiten in het kleuteronderwijs in het kader van
initiatie in en versterking van het Nederlands.
Moet worden besteed gedurende het schooljaar 2017-2018
Na de paasvakantie wordt een extra personeelslid (halftijds) aangeworven met de extra
middelen: Julie Danneels
Opdracht: de uitwerking van een ‘taalbad’ voor die specifieke leerlingen

Enkele mededelingen


Vaste benoemingen: met ingang van 1 maart worden lestijden vacant verklaard met het oog
op vaste benoeming op 01/07/2018 en op 01/10/2018. Alle personeelsleden dienen deze lijst
‘voor gezien’ te ondertekenen.
Vacante uren:
Kleuter: 0, want er zijn op dit ogenblik nog uren die ter beschikking gesteld zijn.
lager: 41/24 voor vaste benoeming
4/24 NCZ
12/24 islam
4/24 PGD
2/24 ORT



Verlofstelsels: volgende pv wordt dit nog eens uitgelegd.
via personeelsblog scholengemeenschap, vóór 15 mei
de jobinvulling naar volgend schooljaar toe is nog heel moeilijk.



Facultatieve vrije dagen voor het schooljaar 2018 – 2019: in de schoolraad werd het voorstel
geformuleerd om een facultatieve vrije dag te organiseren op maandag 21 januari 2019 (dag
na het schooltoneel) en op vrijdag 17 mei 2019. Kan de personeelsgroep zich hiermee
akkoord verklaren? JA
In oktober komt nog een pedagogische studiedag, en misschien een vrije dag na de
verkiezingen van 14 oktober?



Financieel beleid:
Nog eens voor alle duidelijkheid. Alle leermiddelen moeten komen uit onze
werkingsmiddelen (budgetten). Hier moeten we echt werken met een bestelbon! Je mag je
niet laten leiden door producten die tijdelijk in een winkelketen ‘goedkoop’ worden
aangeboden.
De extra’s die we aan de leerlingen aanbieden worden gedragen door de beide
oudercomités. Dit kunnen zijn: onkosten voor een boekentasloze dag, attenties voor
vrijwilligers, kleuters die naar de kermis gaan, onkosten voor jeugdboekenweek, drankjes op
bos- en zeeklassen, …. Om praktische redenen doe je dit via de directie.
Heel kleine onkosten worden gedragen door de provisierekening waarover de directie
beschikt.
Besluit: het mag nooit voorkomen dat een personeelslid iets uit eigen ‘zak’ betaalt. Het
oudercomité drukt de wens uit dat ‘alles blijft zoals voordien’.



Paaschocolade: dit keer fair-trade van de Wereldwinkel!
Zie prikbord voor de verdeling/afhaling



Talis: een online vragenlijst ten laatste 30/04! Nog enkelen moeten dit invullen



Bestellingen voor volgend schooljaar:
Hou hier altijd rekening met het aantal leerlingen en NIET met het aantal klassen!
Je krijgt binnenkort 2 bestellijsten
1 voor de methodes
1 voor duboccage
deze lijsten zijn beveiligd om rechtlijnigheid te hebben

Heb je nog andere extra bestellingen?
Dat kan je doormailen aan Christi; maak een word of excell bestand, met daarin de firma, de
beschrijving van je product, de code, de eenheidsprijs en het aantal. Dit niet in de mail zelf
noteren.
Voor de methodes:
* Samenzitten met de parallelcollega’s
* 1 bestelling maken voor het hele leerjaar
* er zal op vermeld staan hoeveel leerlingen er vermoedelijk in dat leerjaar gaan zitten, ook
de budgetten staan erop.
Knutselmateriaal voor eigen klas: je zal geen correct aantal weten; wel het aantal leerlingen
per leerjaar.
Er is ook nog niet geweten van welke leerjaren we 3 of 4 klassen gaan hebben.
Algemene bestellingen voor bvb vuilbakken op speelplaats kleuters mag apart; dit is niet van
het klasbudget.


Nascholing schooljaar 2018 – 2019: wie heeft suggesties?
* anderstalige nieuwkomers (jessica)
* ovsg: diversiteit in de klas
* graag concrete praktische informatie (silke)
* story telling in het frans ? (Ellen)
* Bleekweide: preventief pestbeleid (lieve)
* begrijpend lezen (chris)
* suggesties bij kleuterleidsters?
* ROK (referentiekader onderwijs kwaliteit): Hieraan moeten we volgend schooljaar zeker
werken

Nieuwe tools voor Ict
* GDPR: wachtwoorden !
wachtwoord aanpassen: ctrl-alt-del
Gelieve prive mail en werk mail gescheiden te houden
* Formulier om de voorbereiding van de rekeningen digitaal te maken kan je via Bert bekomen indien
interesse.
* alle computers zitten op het netwerk van de gemeente; je kan overal inloggen met je eigen
account.
Volgende vergadering: donderdag 3 mei

verslag: Els Naudts

