Personeelsvergadering 07/11
Goedkeuring vorig verslag


Indien er een gezamenlijke vergadering met Lochristi doorgaat, vergaderen we ook
even apart met afdeling Beervelde.

Personalia



Proficiat aan de jarigen
Innige deelneming aan Juf Liese-Lotte en Juf Christel bij het verlies van hun
dierbaren.

Mededelingen















Kleuterturnen is gestart vanaf 07/11. Er doen 19 kleuters mee aan het uurtje
‘Multimove’. 14 van GBS en 5 van De Sprankel. Dit wordt ingericht ter vervanging
van de naschoolse sport.
In de toekomst wordt het toezicht tijdens een PV door twee leerkrachten gedaan
en het verslag door Sarah.
Claudine is deze week in verlof. Het middagtoezicht wordt dus gedaan door de
juffen zelf.
We vragen aan tennisclubs of zij tennisballen hebben voor onze school. Zo kunnen
we die gebruiken om het geluid van de stoelen te dempen.
Graag voorzien we het rapport van voldoende commentaar over de leerling. De
leerattitudes, resultaten en een persoonlijke boodschap kunnen aan bod komen.
Eventueel kan dit opgenomen worden in de zorgvisie.
Bedankt voor de bijdrage aan het ouderkrantje. De foto’s waren wel van mindere
kwaliteit. De oorzaak kunnen we eens navragen bij de verantwoordelijke.
De ijskast voor de kleuterblok is geleverd. Ze staat in de klas van Marie-Rose.
Er wordt momenteel een nieuwe verwarmingsketel geplaatst.
Het nieuwe alarm is geplaatst. De code is ****  Freddy geeft nog een
demonstratie.
Een medewerkster van het revalidatiecentrum was op bezoek in onze school voor
een observatie van een leerling.
Zij geeft onze school een pluim voor het aanbod, de structuur en de goede sfeer.
10 november is er ten voordele van de warmste week een speelgoedmarkt op de
school in Lochristi.

Evaluatie voorbije activiteiten.


Alle activiteiten worden zeer geapprecieerd door onze ouders en leerlingen. En ook
de aanwezigheid van de leerkrachten wordt gewaardeerd.

Leerlingenraad:





De nieuwe traiteur wordt goedgekeurd door de leerlingen
Het speelgoed in de tuin mag door iedereen gebruikt worden. Indien er niet
correct mee gespeeld wordt, mag die leerling niet meer in de tuin spelen.
Op vrijdag mag de spelenkoffer ook gebruikt worden bij ‘alles op wieltjes’
De leerlingen vragen om meer in de tuin te spelen van de bibliotheek.

TUD:




Vraag om de oude schilderingen van de ramen te verwijderen.
Een groot uurwerk voor de speelplaats
Een hekje aan de tuin.

Sint – 05/12






Klaslijsten aan Marleen geven voor 30/11. Positieve commentaar over de leerlingen
in een duidelijk en groot lettertype.
Sint en piet zijn gereserveerd.
We stellen de kinderen klaar op de speelplaats voor de aankomst van de Sint. We
vragen na of we een koets of een cabrio kunnen gebruiken.
De cadeaus mogen in het zorglokaal boven verzameld worden. Mandagavond of
dinsdagochtend. Hier kan de Sint ook pauzeren uit het zicht van de kinderen.
Marleen zorgt voor een tijdsverloop.

Quiz:


Onze medewerking wordt gevraagd, meer info op de vergadering van het
oudercomité.

Jaarthema:





De algemene tendens is om mee te werken aan het project.
o Er zou gewerkt worden in deelthema’s:
 Afvalvermindering (voor kerst)
 Energiebesparing (na kerst)
 Dikketruiendag (06//02)
 Boekentasloze dag (18/03)
o Als er rond het jaarthema gewerkt wordt, graag foto’s op de klasblog. Die
kunnen dienen als ‘bewijs’
o We vragen een groot infobord aan
Het jaarthema is niet zo vrijblijvend, maar een engagement
De overkoepelende werkgroep kan/mag acties ondernemen

Goed doel 5de en 6de leerjaar:



Little hearts is een weeshuis in Cambodja. Een Cake project i.v.m. bewustmaking
rond afval.
http://www.littlehearts.be

Toneel:


De repetities zijn van start gegaan. Het stuk noemt ‘In de sjakosj’.

Financiële bijdrage oudercomité:





Het is de bedoeling alle inkomsten die gegenereerd worden, terug te laten vloeien
naar de leerlingen.
De bestaande activiteiten willen zij graag behouden.
Freddy fungeert als tussenpersoon voor het aanvragen van financiële
tussenkomsten voor activiteiten, aankopen in functie van de klaswerking.
Probeer steeds te werken met een officiële bestelbon/factuur.

Schoolreizen:




22/06 gaan de kleuters naar Harry Malter
25/06 gaat de onderbouw naar Boudewijnpark.
28/06 gaat de bovenbouw naar een avonturenpark in het provinciaal domein van
Huizingen.

Zorg:


Er wordt werk gemaakt van een huiswerkbeleid. Daarvoor worden zowel de
leerkrachten als de ouders bevraagd. Die enquêtes kunnen online ingevuld
worden. Voor de leerkrachten va het prikbord, deadline is 20/11.
Op de werkvergadering zal er feedback volgen. Het is de bedoeling een
afsprakenplan op te stellen dat een verticale samenhang heeft van 1ste tot en met
6de leerjaar.

Varia:






12/12 gaat een werkvergadering door in Lochristi.
o Deel 1: Expert privacy beleid
o Deel 2: huiswerkbeleid voor de lagere school – jaarthema uitwerken voor de
kleuterafdeling.
Tutti Frutti heet voortaan ‘Oog voor lekkers’.
Het materiaal i.v.m. de schoolfotograaf is verdeeld. Het basispakket voor de
leerkrachten hun kinderen zal gratis zijn.
Nieuwe ideeën om spelen aan te bieden op het schoolfeest zijn welkom.

Verslag door Sarah Meurisse

