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Bezinningsmoment
Voorlopige aantallen voor 1 september
kleuter lochristi: 205
lager lochristi: 443
kleuter beervelde: 79
lager beervelde: 110
voorlopig TOTAAL: 837



Relaas van de functioneringsgesprekken: enkele algemene bedenkingen
- het overgrote deel is gelukkig
- geen bore outs / burn outs
- bij de oudere leerkrachten gaat de weerbaarheid wat achteruit
- samenwerking / collegialiteit scoort hoog
- het ging eigenlijk om persoonlijke gesprekken, maar al snel werden die
omgebogen naar het welbevinden van de kinderen
- pijnlijke ervaringen uit het verleden en naar de toekomst toe … wissel
van de jobinhoud

Personalia




Geboorte van Irene, dochtertje van meester Tuur
Overlijden van Antoine Keups, vader van Marquita (poetspersoneel)
Overlijden van Omer Stevelinck, echtgenoot van Ludwine Allary en vader
van juf Caroline

Pedagogisch project/afsprakennota/schoolreglement






Bij inschrijving kregen de ouders twee documenten mee (afsprakennota en
schoolreglement). Zij ondertekenden voor akkoord.
Deze documenten bleken achterhaald door wijzigingen in de praktische
organisatie van de school, maar ook door veranderde wetgeving.
Daarom werd een nieuw document opgemaakt, waarin de twee bundeltjes
tot één geheel werden herleid. Dit alles op basis van een model van OVSG.
De afsprakennota/schoolreglement werd goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van juni.
Al onze ouders moeten nu op de hoogte worden gesteld via een schrijven.
De ouders kunnen het document digitaal raadplegen via onze
schoolwebsite, maar ze kunnen ook een papieren versie aanvragen. (brief
zit bij de startbundel)

Startbundel




Iedere klasleerkracht ontvangt een startbundel met zaken die op één
september moeten worden meegegeven.
Nieuwsbrief met agenda/maaltijden/studie/gympak/brief afsprakennota en
schoolreglement.
Opmerking : de brief voor de turnkledij zit er 2x in
een foute versie en een juiste versie.
Het gaat over de turnzak: hierbij de juiste tektst:

“

Nieuwe leerlingen krijgen van het oudercomité een turnzak met
schoollogo.
Wie nadien een nieuwe wil bestellen (5€) kan hiervoor terecht bij
het oudercomité op het mailadres oudercomité@ocgbslochristi.be
“

Nieuw financieel beleid








Dit is in voege gegaan sedert 1 januari 2017. Over het algemeen is dit
reeds behoorlijk verlopen.
Nogmaals aandringen om altijd te werken met een bestelbon.
De provisierekening dient enkel voor zeer kleine/onvoorziene uitgaven.
De oudercomités zijn bereid tot financiële inspanningen, maar het behoort
toch dat wij op voorhand met deze mensen goed afspreken.
Een rechtstreeks gevolg van dit nieuwe financiële beleid is dat er een
openbare aanbesteding is geweest voor de schoolmaaltijden. Vanaf één
september krijgen we voor onze school een nieuwe traiteur: Delicatessen
Culinair- Benjamin Food uit Eke. (voor één jaar!)
Vergoeding toezicht op woensdagmiddag: onder impuls van schoolraad en
onderhandelingscomité wordt het toezicht op woensdagmiddag betalend.
Moet wel nog goedgekeurd worden in gemeenteraad van 4 september. Dit
geldt als sociaal voordeel, d.w.z. dat alle scholen van Lochristi daarvan
zullen genieten. Bruto-vergoeding is 11 euro.
Dit niet aanrekenen aan de leerlingen, wel op uw eigen overzicht
middagtoezichten.

Ondersteuningsnetwerk
Iedere school moet aansluiten bij een ondersteuningsnetwerk. Een
samenwerkingsverband tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Wij sluiten
aan bij het Stedelijk Onderwijs Gent. De samenwerking geldt enkel voor types (37-9) …. Meer uitklaring komt er wellicht in de loop van dit schooljaar!
Zorgvisie



In de loop van vorig schooljaar werd er werk gemaakt van het opstellen
van een zorgvisie voor de zorgwerking op onze school.
Na de opmerkingen van de personeelsleden werd deze bundel aangepast.



Het afgewerkte product zal in de loop van het schooljaar voorhanden zijn.

Jaarkalender




De definitieve versie wordt ter beschikking gesteld.
We houden ons nu strikt aan de afgesproken data.
Eén zaak is nog niet uitgeklaard: komt er opnieuw een Baloise-Tour? Indien
op een woensdag hebben we nog ruimte voor een pedagogische
studiedag…

Arbeidsreglement




Dit werd ook aangepast
Staat geagendeerd op de gemeenteraadszitting (aug? Sept?)
Zal worden ter beschikking gesteld

Zwemmen







We kregen de melding dat het zwembad zal gesloten zijn vanaf maart
2018
Dus geen zwemmen meer: brevetten !
Alternatieven? Funrun?
Wat met busvervoer?
Er wordt ondertussen naar een oplossing gezocht
Wordt vervolgd…

Medisch onderzoek


Medisch onderzoek in het CLB gaat niet meer door in Sint Amandsberg,
maar in Merelbeke.

Bibliotheek




Werking ter promotie van het lezen
Zie Severine!
Nieuwsbrief van juni vermeldt een flashmob op 29/09

Jaarthema (algemeen)








Net zoals vorig schooljaar willen we ook dit schooljaar werken rond een
centraal jaarthema
De slogan: DE NATUUR …ONZE BESTE BUUR!
We willen zoveel mogelijk activiteiten koppelen aan dit thema.
Het sleutelwoord is DUURZAAMHEID: verminderen van afval/ water-, luchten bodemverontreiniging/energieverbruik/biodiversiteit/voedsel- en
waterverspilling/klimaat, grondstoffengebruik, eerlijke handel, …
Evolueren van een MOS-school naar een ECO-school: eventueel met
behalen van de ’groene vlag’.
Een project van zeker twee schooljaren met als bijzondere focus dit eerste
schooljaar op DUURZAME VOEDING.

Jaarthema (enkele ideeën)










Veel wordt verwacht van de werkgroep dit zich hier wil voor engageren om
dit wat te trekken.
In iedere vestiging een ‘zichtbaar groei plekje’. Er wordt bijvoorbeeld
gedacht aan een boom waarop gedurende het schooljaar de activiteiten
worden opgehangen met een foto en een korte tekst. Visualisatie!

Een idee dat reeds is gerijpt: per klasgroep een kunstwerk maken
uitsluitend met elementen uit de natuur. Daarmee bouwen we op het
schoolfeest een tentoonstelling. Een kunstwerk met een blijvend karakter
om dan permanent te etaleren op de school (door bijvoorbeeld te werken
met foto’s)
We zullen worden ondersteund door een musicus die speciaal een lied
componeert.
Hoe werken we met een herkenbare mascotte?
De pedagogische studiedag van 6 oktober zal volledig worden gewijd aan
dit jaarthema. Het wordt een doe-dag met een aanbod van verschillende
workshops. Ofwel ter plaatse als op verplaatsing. Het wordt een ruim
aanbod met inhoudelijke elementen als muzisch-creatieve mogelijkheden.

De werkgroepen: hierbij de mogelijkheden voor de vestiging van Lochrist (voor
Beervelde lichtjes aangepast!). Vraag aan de personeelsleden om zich toch te
engageren voor een werkgroep met volle overgave!)








Werkgroep ICT wordt even on hold gezet
Werkgroep MOS/JAARTHEMA/SCHOOLFEEST
Werkgroep TEAMBUILDING
Werkgroep MUZIKALE
Werkgroep TONEEL: nog even verifiëren of wie zich opgaf ook
daadwerkelijk meespeelt (vraag van Micheline)
SPELERS: Freddy, Silke, Cristine, Tuur, Isabelle, Luc Dh, Kathy, Melissa,
Nancy R., Alex, Robin, An VL
INBLAZER: Maaike
DECOR+BACKSTAGE HULP: Els N.
Op vraag: werkgroep “warmste week”

Enkel en specifiek voor Lochristi:






Werkgroep SINT
Werkgroep ZAKLAMPENTOCHT
Werkgroep VOORLEESAVOND
Werkgroep VERKEER
Werkgroep SAMENLEVEN OP SCHOOL (beetje in het verlengde met de
samenwerking van de leerlingenraad)

Per vestiging





Toezichtenroosters/ lessenroosters
1 september: zie week 3A van vorig schooljaar
123D opvang
4 september: L2
5 september: L4
donderdag 7 september studie
Praktische organisatie van de opendeurdag op zaterdag 26/08
Voor Lochristi: verkeersveiligheid rond de school – oudercomité

Verslag: Els Naudts

volgende vergadering: 10 oktober (be)
12 oktober
(lo)

