Personeelsvergadering 09/01/2018
Goedkeuring vorig verslag


Vorig verslag is goedgekeurd.

Wens voor het nieuwe jaar


We wensen elkaar een goede gezondheid en een fijne samenwerking.

Evaluatie voorbije activiteiten.




Quiz: alles is vlot verlopen
Sint: vlot verloop van het Sintbezoek. Ook dank aan het oudercomité voor de
ondersteuning.
Einde jaar: het verwennen voor en door collega’s wordt steeds als heel positief
ervaren en zorgt voor een leuke, warme sfeer.

Opmerking: de inzet en aanwezigheid van de collega’s bij de activiteiten wordt zeer
geapprecieerd, maar laten we hierbij ook de opkuis niet vergeten.
Vele handen maken licht werk.
Mededelingen









De werkvergadering van 11/12 wordt uitgesteld naar maandag 5 februari met
dezelfde onderwerpen.
De Baloise Tour zal doorgaan op donderdag 24 mei 2018.
Vanaf volgend schooljaar start aan de Artevelde Hogeschool een project i.v.m. de
invulling van stages in parallelklassen. Daarom zullen er geen stagiairs meer aan
onze afdeling gekoppeld worden.
De planning van de Toetertesten is op punt gesteld.
Er wordt dit jaar geen fluoactie gestart. Misschien kunnen we de leerlingen en
ouders wel aanmoedigen om met een fluohesje naar school te komen.
Het zwemmen stopt eind februari. Er wordt naar een oplossing gezocht.
Aurélie zal in de toekomst het toezicht van Machteld overnemen op dinsdag in de
refter. Machteld neemt een toezicht van Aurélie over.

Leerlingenraad:


Zie verslag

Toneel:







De takenlijst zal online staan op vrijdag 12/01 vanag 9u00
Voor de inwonende gezinsleden van de spelers is er gratis toegang voor het toneel.
Spelers kunnen plaatsen voorbehouden voor vrienden en familie.
Wie een taak heeft tijdens het toneel, moet op die dag geen inkom betalen.
Op zondagavond is er een etentje voor al de mensen die heel nauw bij het toneel
betrokken zijn.
Van de opbrengst gaat ¼ naar het oudercomité van Beervelde en ¾ naar dat van
Lochristi.

ICT:


Bert is afwezig

Paddenoverzet:


Op zondag 28/01 is er om 10u een uiteenzetting over de paddenoverzet in
Beervelde. Dit wordt georganiseerd door Natuurpunt in de refter van onze school.

Dikketruiendag:





Gaat door op 6 februari
Suggesties zijn te vinden op de website
2 affiches kunnen opgehangen worden.
Er zal een blad liggen in de leraarskamer om suggesties en ideeën te noteren.

Opendeurdag:




Gaat door op zondag 4 maart van 10u tot 12u.
Collega’s aanwezig om 9u00
Er wordt een hapje en drankje aangeboden aan de bezoekers.

Boekentasloze dag:





Gaat door op 21 maart.
Kan o.a. in samenwerking met natuurpunt.
We werken op een creatief muzische manier en klasdoorbrekend.
Op het prikbord van de schoolwebsite zijn er veel ideeën te vinden.

Stekelbees:


De afdeling Lobos wordt verbouwd. De zomerwerking verhuist naar Beervelde.
Onze gebouwen zullen hiervoor deels gebruikt worden. Zij komen niet in onze
klassen.
Op woensdag zal er een groepje opgevangen worden van 12u30 tot 13u15 om
de toenemende vraag te helpen oplossen.

Komende activiteiten:




Onze klassen nemen terug deel aan de sportklassen, die doorgaan in Zaffelare.
Zie ook de activiteitenkalender.
Carnaval: vrijdag voor de krokusvakantie, 09 februari. Wij organiseren een vrij
podium in de voormiddag.

Verslag door Sarah Meurisse

