PV Beervelde 3 mei 2018

Verwelkoming en goedkeuring verslag vorige vergadering





Opmerkingen op de visietekst huiswerkbeleid zijn niet opgenomen in de definitieve versie.
Nog geen info i.v.m. middelen anderstalige kleuters
Geslaagde wandeltocht
Verslag wordt goedgekeurd

Personalia



We klinken op Sofie haar verjaardag.
Proficiat aan Dirk en Christi met hun huwelijk.

ICT: Update ICT-beleidsplan






Waarom ICT in het onderwijs: zeer dominant in de leefwereld van jongeren, daarnaast ook
zeker nodig voor later leven en voor alle toekomstige jobs (bv. artificiële intelligentie
vervangt stilaan vertalers). Daarnaast ook het Pedagogisch project van ons school (zie
schoolwebsite) legt nadruk op kritisch en verantwoord omgaan met ICT. Conclusie: niet zo
veel mogelijk, maar wel zo verstandig mogelijk gebruik van ICT in de klas.
Wat is ICT in het basisonderwijs? beleidsplan ICT door Tuur opgemaakt is nog steeds
relevant. OVSG heeft een ontwikkelingshandboek ICT waarin de doelen worden ingedeeld
per integratieniveau van ICT. Het is beschikbaar in de ICT-klassen van Be & Lo.
Hoe ICT inzetten in de klas:
o op prikbord eerste link bij ICT-links: per leerjaar oplijsting van mogelijke doelen en
ook registratielijsten per doel om ICT te evalueren en zakboekje voor zelfevaluatie.
o Prikbord tweede link bij ICT-links: vanuit de werkgroep ICT kwamen heel concrete
voorstellen van activiteiten per leerjaar om meer alle eindtermen aan bod te laten
komen, met bijhorende tools en eventuele vereiste voorkennis om zo tot een leerlijn
ICT te komen.
o Prikbord derde link: enerzijds website ter inspiratie om ICT in te zetten in de lessen,
zoals tools bij de integratieniveaus van OVSG. Elk bundeltje is afgedrukt ook
beschikbaar in de ICT-klas van Lochristi; een pagina met veel info over het gebruik
van de Smartboards (met 2 superhandige alternatieven voor het traag opstartende
Smart Notebook om op het digibord te schrijven!). Anderzijds websites met heel veel
tools, kant-en-klare middelen om in de klas te gebruiken; zo ook Google Apps: een emailadres voor elke leerling met extra mogelijkheid om onder andere online
presentaties, websites en zo maken.
o Prikbord vijfde link: info over de iPads en over elke app die erop geïnstalleerd staat.
o Leerlingenpagina van schoolwebsite: verzamelwebsites, ideeën om muzisch en
creatief aan de slag te gaan. Deze pagina kan aangepast worden op vraag.
o Leerlingenpagina, onderdeel rond online veiligheid is zeer belangrijk: zowel websites
naar kinderen als naar ouders en leerkrachten gericht, papieren lespakketten
hierover zijn beschikbaar en ook hiervoor kan de ICT-coördinator ingeschakeld
worden.
o Materiaal: naast digiborden in elk leerjaar (volgend schooljaar komen over de
middag workshops), laptops en pc’s met op het bureaublad enkele standaard
programma’s voor zowel kleuters als leerlingen in elke klas, zijn in de ICT-klas



beschikbaar: bee-bot (kleuters en L1) en mBot (L2-L6) om te leren programmeren
(een basisvaardigheid die volgens kenners bijna zo belangrijk wordt als schrijven en
rekenen); makey makey (gebruik je toetsenbord met bananen en kinderhoofden);
stikbot (stop motion filmpjes met zelf gekozen achtergrond) en Osmo puzzels (fysiek
puzzelen met een iPad). In Lochristi ook de Smart Response bakjes.
Zoals steeds kan je bij de ICT-coördinator terecht voor ondersteuning, samen opstellen
jaarplan...

Nieuwe privacywetgeving op Europees niveau (GDPR)
- GDPR of AVG vervangt vanaf 25 mei in alle EU-landen de bestaande privacy wetgeving en legt
sterk de nadruk op het belang van privacy en veiligheid, bewustwording, transparantie over de
verwerking van de gegevens en op eigen verantwoordelijkheid. Bij niet naleven van de wetgeving
kunnen zeer zware boetes volgen.
- private gegevens zijn alle gegevens die aan een individueel persoon kunnen gelinkt worden:
naam & voornaam, adres, resultaten, foto of film...
- Extra voorzichtig moet omgesprongen worden met gegevens over kinderen (kwetsbaar) en met
medische gegevens
- Ieder draagt zelf verantwoordelijkheid voor de bescherming en beveiliging van private
gegevens. Als een leerkracht dus zijn of haar laptop achterlaat zonder te vergrendelen en Broekx
laat open staan en daardoor een ouder of iemand anders gevoelige informatie van een kind vindt
waardoor er problemen komen, is die leerkracht mee aansprakelijk.
- voor Broekx spreken we dus af dat ieder een persoonlijk wachtwoord heeft - bij voorkeur een
wachtwoordzin van minstens 8 karakters - dat niet onthouden wordt door de computer en dat
jaarlijks veranderd wordt. Tips voor het maken van een goed wachtwoord vind je o.a.
op safeonweb.be. Keepass of Lastpass helpen je om veel wachtwoorden bij te houden.
- Wees ook voorzichtig met je e-mailprogramma, dit bevat ook veel private gegevens.
- ook andere bestanden met privacy gevoelige gegevens op je computer moeten beveiligd zijn,
bv. enkel opgeslagen in een wachtwoord beveiligde cloud dienst.
- Maak er een gewoonte van om de laptop steeds te vergrendelen als je er niet op aan het
werken bent, windowstoets ingedrukt houden en L (van lock), of klap je laptop toe.
- ook het algemene schoolwachtwoord zal jaarlijks veranderd worden.
- voor alle werkgerelateerde online communicatie via e-mail gebruiken we vanaf nu ons
professioneel schooladres, in de vorm van voornaam.familienaam@gbslochristi.be
- Als je een "lek" (private gegevens die bij iemand beland zijn die daar geen toestemming voor
heeft of virussen of malware oid) ontdekt of vermoedt, ben je verplicht dit te melden aan de
contactpersoon (op onze school is dat ICT-coördinator).
- papieren dossiers van leerlingen bewaar je in de klas achter slot. Vraag een kastje met slot aan via
de schoolbestellingen indien nodig.
- wees voorzichtig met USB-sticks: deze kunnen plots vanbinnen stuk gaan of makkelijk verloren
gaan, dus geen gevoelige of belangrijke gegevens op bewaren!

Schoolbevolking 1 februari 2018




Leerlingenaantal is gelijk gebleven. E
18 Lestijden meer in kleuter
14 lestijden minder in lager

Aanvraag verlofstelsel schooljaar 2018-2019


Verlofstelsels aanvragen voor 15 MEI, dit om praktische redenen. Dit kan via het prikbord.




Via de directie kan je een getekend exemplaar bezorgen aan de gemeente.
Papieren voor de RVA dienen we apart in

Onderwijsinspectie 2.0



Referentiekader voor onderwijskwaliteit
We zouden hiermee aan de slag gaan op een studiedag, maar 5 oktober lukt niet voor dit
thema.

Jaarthema







Er is een overzicht gemaakt wat er tot op heden gebeurd is, tot het behalen van de groene
vlag. ( zie prikbord)
Vergeet geen melding te maken als er een activiteit gebeurd is rond het jaarthema.
Er was een hele interessante studiedag, maar de focus is een beetje verdwenen. Er wordt te
algemeen gewerkt.
We zouden graag meer focussen op duurzame voeding.
Een schoolthema blijft voor ons een kapstok, waar we activiteiten kunnen aan koppelen.
We nodigen uit om een ondertitel te bedenken voor het jaarthema.

Verificatie 22 mei 2018



Aanwezigheidsregisters moeten tip top in orde zijn.
Afwezigheidsattesten dienen in orde te zijn, dit wordt streng gecontroleerd

Zwemmen volgend schooljaar



Aanvraag om terug te zwemmen in Puyenbroeck, vanaf oktober 2018 in een overkapt
buitenzwembad.
Derde kleuterklas blijft zwemmen in Rozenbroek

Verslag leerlingenraad





Zie verslag
MEGA project is samen met Perry op pensioen gegaan.
o Vanaf volgend schooljaar zou dit terug opgestart worden.
o Voor dit schooljaar wordt de schoolfuif door de jeugddienst georganiseerd
Gemengd spelen in de tuin: het loopt moeilijk
o In het lager bespreken in de klas, wat kan en niet kan. Consequenties verbinden aan
verkeerd gedrag.

Maken van afspraken rond vlotte schoolwerking



Er was een voorval met een diefstal uit een klas. De klas was op slot toen de leerkracht de
klas verliet. We denken na wat er zou kunnen gebeurd zijn.
Leerlingen mogen niet op skates e.d. naar school komen, ze wel apart meebrengen.

Schoolfeest: verdere afspraken



Inschrijvingen komen binnen.
Iedereen oefent verder in zijn klas

Varia





Geen plastic drinkbekers gebruiken om te knutselen
We doen mee aan het project Curieuzeneuzen
Afspraken bij tweede bel: stilte op de speelplaats en in de gang
Ballen aan de kant voor de tweede bel

