PV Beervelde 27 maart 2018
Verwelkoming en goedkeuring van het vorig verslag
 Toast op de jarigen
 Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd
Personalia
 Geboorte van Minne, prachtige dochter van Fien en Maarten
 Schoonvader van Nathalie Meeuws is overleden
 Juf Thais blijft alvast tot en met 31 mei aan de slag
Bezinningsmoment
 ‘Bosbessenijs.’
Voorbije activiteiten – evaluatie
 Oudercontacten zijn goed verlopen
 Opendeurdag is vlot verlopen
o Misschien in de toekomst het inschrijvingsmoment zo dicht
mogelijk laten aansluiten bij 1 maart.
 De Natuurdag was een heel leerrijke en verrijkende dag. Het ideale
moment om kinderen anders te leren kennen.
 Zwemmen: er is weinig plaats om te zwemmen, het is er in het algemeen
heel druk, ook in de kleedhokjes.
Ook de oudere kinderen zwemmen in een ondiep deel.
Donderdag 29 maart is er een interne evaluatie met Alex, Christi en
Chris.
Het vervoer verloopt vlotter dan in het begin.
Volgend schooljaar reserveren we waarschijnlijk terug in Rozenbroeken,
maar proberen we evt meer banen reserveren.
Het systeem van de brevetten zal veranderd worden.
 De laatste periode waren enkele collega’s ziek. We danken iedereen voor
de inzet bij vervangingen om de werking van de school vlot te laten
verlopen.
 Activiteiten in het kader van de jeugdboekenweek waren heel geslaagd.
De ‘Vertelcaravan’ voor de kleuters en de eerste graad was een heel
geslaagde activiteit.

Na de paasvakantie (18 april 2018) komt Luc Embrechts spreken voor de
bovenbouw.

Schoolbevolking 1 februari 2018
 Leerlingenaantal blijft identiek als vorig schooljaar.
 Verlofaanvraag dient voor 15 mei ingediend te worden.
 557 lager – 321 kleuters
Zorg
 Huistaakbeleid – visietekst
 zorgbeleid
Jaarthema
 Overzicht is terug te vinden op het prikbord
 Graag melden aan Bert als er met de klas rond het jaarthema gewerkt
wordt. Zo kan er een inventaris van de activiteiten opgemaakt worden.
 We houden foto’s bij om te projecteren op het schoolfeest. Evt in de zaal
als ouders wachten voor het optreden.
Kleuteronderwijs – extra middelen
 We krijgen extra middelen voor anderstalige kleuters om het Nederlands
te versterken. In april, mei en juni komt er een halftijdse leerkracht om
dat op zich te nemen.
 De kleuterjuffen lijsten op wie in aanmerking komt.
Mededelingen
 Vaste benoemingen gaan door op 1 juli en 1 oktober
 Facultatieve verlofdagen: maandag 21 januari 2019 – vrijdag 17 mei
 Financieel beleid: alle leermiddelen moeten vanuit het budget komen.
Besteld met een bestelbon. Andere kosten betaalt het oudercomité.
 Paaschocolade: fairtrade van de wereldwinkel
 Bevraging enquête moet in april binnen zijn
 Bestellingen volgend schooljaar via link op het prikbord
 Nascholing 2018-2019: zijn er ideeën?
o Concreet, zoals in het verleden met de talentenarchipel

o Binnenklasdifferentiatie (cego)

 Verkeerssituatie aan school:
o Kan het fietspad gescheiden worden?
o Eenrichtingsverkeer
o Er wordt een brief opgesteld die uitgaat vanuit beide scholen,
personeel en ouders naar het gemeentebestuur
 Keuze einde schooljaar:
o Feest in de Breughel
 Toezicht op woensdag mag genoteerd worden op het formulier van de
middagtoezichten.
 Avondje uit Oudercomité
o 16 juni
o Escape room te Dendermonde + Aansluitend etentje
Wandeltocht: stand van zaken
 De wandeltocht zit in elkaar
 Fotozoektocht
 Delhaize sponsort
Schoolfeest: stand van zaken






De grote lijnen zijn uitgezet, in lijn van de voorbije jaren
Aansluitend is er een optreden tussen 18u en 20u
Er wordt een brief meegegeven voor helpende handen
De leerkrachten zorgen voor de invulling van de optredens.
Er worden nog afspraken gemaakt in verband met de taakverdeling voor,
tijdens het schoolfeest en bij de optredens.

Varia
 Van In dagen:
o Aanvankelijke leesmethode
o Rekenmethode Reken Maar
 Budgettair moeilijk
 Staat iedereen achter een nieuwe rekenmethode?
 Bezorgdheid rond verhoudingen naar aantallen en veiligheid tijdens
studie en opvang.

 Is studie huiswerkbegeleiding?
 Verzuchtingen over toezichten - belastend

