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1. Verwelkoming met de spreuk “ERVARING IS DE SOM VAN AL JE FOUTEN – BZN”
en goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
2. Opvolging van het vorige verslag
We overlopen in een drafje enkele items die de vorige keer werden besproken, met incluis enkele
aanvullingen en/of wijzigingen:








Krista Everaert
Werd door Medex ambtshalve op pensioen gezet. Wat nu het vervolg zal zijn, wordt jullie verder
meegedeeld door het schoolbestuur.
Nascholing voor volgend schooljaar.
De aangevraagde sessie ‘rok around the clock’ OVSG’ kan niet worden ingericht wegens ‘nog niet klaar’.
Daarom wordt uitgekeken naar een alternatief voor de pedagogische studiedag van 5 oktober. En
teambuilding nadien.
Verificatie:
Alles is vlot verlopen. Een zeer goed verslag. Bij problematische afwezigheden nog meer aantonen welke
stappen er worden ondernomen. Dank aan allen om zorgvuldig de - soms vervelende - administratie bij te
houden. We hebben wel 1 SES - lt. verloren in het kleuter
Schoolfeest:
Eerst en vooral een grote ‘dank je wel’ voor alle inspanningen die geleverd zijn om er een geslaagd feest van
te maken. Ook de inzet van het OC is meer dan super!
Graag de opmerkingen doorgeven om het schoolfeest de volgende jaren nog beter te maken.
* waarom plastiek bekers? (het waren wel herbruikbare bekers maar dat was niet duidelijk)
* Als er nog plastiek bekers zouden gebruikt worden, zijn er minder afwassers nodig. Dan ook melding
maken naar de ouders toe dat het “herbruikbare bekers” zijn.
* traiteur; kon vorig jaar niet volgen, dit jaar defect aan de friteuse…
* voor grote feesten zoals lentefeest, communie, schoolfeest… een mobiele vaatwas kopen of huren?
* zorgen voor een duidelijker aanspreekpunt van de “teamleider” van het oudercomité
* wanneer is de dvd beschikbaar? Er werd net na het schoolfeest een sticker meegegeven dat de dvd kon
besteld worden tem 5 juni en rond 10 juni zal verdeeld worden.

Traditiegetrouw bedanken wij de leden van het o.c. op de laatste vergadering. Kunnen we dit opnieuw
doen? Graag enkele vrijwilligers die willen instaan voor een hapje en een drankje. De eerstvolgende
vergadering is gepland op donderdag 14 juni
** Deirdre doet de boodschappen
** Jessica
** Luc
** Isabelle
** Karina
rond 19u in de keuken
3. Personalia
 Deelneming aan juf An Van Hecke bij het overlijden van haar vader
 Kimberly treedt in het huwelijk op 14 juli
4. Personeelsformatie voor volgend schooljaar
 Hopelijk is iedereen nu op de hoogte welke taak hij/zij volgend jaar zal waarnemen …
 De kleuterschool genereert meer lestijden, wat een comfort inhoudt. We kunnen iets meer uren reserveren
voor zorg. Pijnpunt is de grote klasgroepen in Beervelde. We moeten wel nog steeds een aantal uren ter
beschikking stellen (maar wordt opgelost door verlofstelsels)
 In de lagere school zijn er minder lestijden.
 Desondanks kunnen we alle vastbenoemde leerkrachten en alle TADD’ers aan het werk houden, mede
omdat wij nog een aantal uren uit de werkingsmiddelen vragen
 In totaal zal er in de lagere afdeling van Lochristi één klasgroep minder zijn. Omdat de groep die naar het
vijfde gaat heel groot is moeten we hier een vierde vijfde leerjaar inrichten. Daartegenover valt een klas in
eerste en tweede leerjaar.
(Lochristi: 21 lagere klassen, 10 kleuterklassen)
 In toekomst toch streven naar een zekere stabiliteit: in Lochristi evolueren naar 3 klassen per leeftijdsgroep
 De puzzel wordt ingewikkeld: verlofstelsels met wisselend volume …
 Er moet nog uitklaring komen in de lessenroosters van de zorgwerking …
 Het hele pakket moet wel nog de schoolraad en de gemeenteraad passeren …
 Het gebruik van lokalen moet ook nog eens worden bekeken.
Peuter
K1A
K1B
K1C

Sandra + Caroline
Ann P.
Els M.
An VH

K2A
K2B
K2C

Chantale + duo (Arianne?)
Brigitte + duo (Arianne?)
An Dh + duo (Arianne?)

K3A
K3B
K3C

Nancy VDV
Carine
Natalie + Caroline

Zorg kleuter
LO

Inge, Caroline, Arianne
Tuur, Anja

L1A
L1B
L1C

Deirdre
Ann + Maaike
Kathy

L2A
L2B
L2C

Caroline + Jessica
Hilde
Luc

L3A
L3B
L3C
L3D

Ibrich
Severine + Jessica
Cristine
Robin

L4A
L4B
L4C
L4D

Natacha
Wilfried + Maaike
Sabine
Melissa

L5A
L5B
L5C
L5D

Els V
Els L
Karen
Silke

L6A
L6B
L6C

Ellen
An VL
Elly

Zorg lager

Sophie, Jessica, Machteld

Peuter Be
K1Be
K2Be
K3Be

Kathy
Marie Rose
Stefanie
Marleen

L1Be
L2Be
L3Be
L4Be
L5Be
L6Be

Freddy + Sofie D C
Maaike + Machteld
Leen
Liese Lotte
Aurélie
Fien

Zorg Be

Sarah, ElsB

Kleuterturnen

Sofie DC

Er start vanaf 1 oktober een pilootproject “lerarenplatform”. Dit is een “pool” die aangelegd wordt voor vervanging
van zieke leerkrachten in de scholengemeenschap (Melle, Moerbeke, Destelbergen, Heusden en Lochristi), vanaf 1
oktober tot 30 juni.

5. De kalender voor volgend schooljaar
We bekijken zeer aandachtig de voorlopige versie van de jaarkalender: wat moet er aangevuld worden? Wat
moet er gewijzigd worden? Nu belangrijk om dit aandachtig te bekijken. Daarna gaat de definitieve versie in
druk!




Alternatief voor de sportdagen van 1ste en 2de leerjaren (Tuur gaat mee op bosklassen/de sportleerkrachten
ontlasten om mee te gaan/voorstellen Tuur en Kathelijne/ ….)
Zou dit jaar in Puyenbroeck zijn zodat eens andere sporten kunnen aangeboden worden.
Vervoer met de gemeentebus. Hier kunnen slechts 56 pers. op, dus 2 klassen samen op sportklas. Voorstel
1A+2A, 1B+2B, 1C+2C
Data moeten nog geprikt worden
Er is een voorstel om alle informatieavonden te laten aanvangen om 20:00u.
NIET AKKOORD; liever 19u30 behouden

6.





Proclamatie 6de leerjaar + musical
Dinsdag 26 juni om 19:00u in de turnzaal
Iedereen van harte welkom
Op woensdag voeren de leerlingen de musical nogmaals op voor de grootouders
Takenlijst gaat rond

7.




Afsluiten van het schooljaar
Overdracht van de leerlingen op 25 juni: een schema zal voorhanden zijn en wordt in de vakjes gelegd
De oudercontacten op de laatste schooldag: brief ouders/organisatie
Herverdelen van de klassen blijft een moeilijk punt. Zeker van 3de kleuter naar 1ste leerjaar en van 1ste leerjaar
naar 2de leerjaar.
Communicatie naar de ouders bij wie hun kind zal zitten …. (voorstel om dit te doen op de laatste woensdag)
Kan er een doorschuifactiviteit plaatsvinden?
+ brieven op naam meegeven van kennismakingsdag en mededeling bij wie ze gaan zitten.
(wordt klaargemaakt door Els N.)
Vanaf 21 juni geen studie meer.
OPVANG:
do 21/06 L6 ;
ma 03/09 L2
vrij 22/06 bijzondere LK;
di 04/09 L6
ma 25/06 L5;
woe 05/09 Ibrich
di 26/06 L1;
woe 27/06 Lieve;
do 28/06 L4 ;
vrij 29/06 L3;









Studie vanaf 6/09
Voor de lagere school graag een gezamenlijk afsluitmoment op de speelplaats om 11:15 u. Kleuterschool?
Derde kleuterklas?
Feestje einde schooljaar: 29/06 in Breughel; inschrijven tot 15 juni e.k.

8. Jaarthema
 Het thema van duurzaamheid willen we nog een jaartje behouden. Nu echter wel met een scherpere focus
op ‘duurzame voeding – gedragswijze bij kinderen – meer aandacht voor de voedselproductie.
 Wie heeft een verfrissend idee om de slogan wat aan te passen, te verfrissen?
 Voorstel om volgend jaar geen chocomelk en fruitsap meer aan te bieden. Dit in het kader van een gezond
‘drankenbeleid’. We moeten nog meer onze ouders stimuleren om de tussendoortjes niet meer in aparte
verpakkingen te steken …
AKKOORD
 Graag uw aandacht voor twee projecten die lopende zijn in de marge van ons jaarthema: de
energiemonitoren zijn geïnstalleerd. We kunnen nu volgen waar op school onze energie naar toe gaat. Er is
ook een project lopende rond ‘vergroening’ van de school(omgeving). Dit werd goedgekeurd door het
schoolbestuur. (zie aparte nota!)
 Om dit project een zo groot mogelijke draagkracht te geven zouden we in samenspraak met de
milieuambtenaar en schepen van milieu een werkgroepje/denktank willen oprichten bestaande uit ouders,
leerkrachten en leerlingen.
 De eerste zaterdag van de herfstvakantie is alvast ingepland als concrete DOE-DAG. Het effectief planten. (27
oktober)
 Op 19 juni komt de werkgroep nog een laatste keer samen. Wie voelt zich geroepen om volgend jaar mee de
kar te helpen trekken?
9. ICT: visie op ICT en 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
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? Het 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:
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
Prikbord tweede link bij ICT-links: vanuit werkgroep ICT 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.
Prikbord derde link: enerzijds websites ter inspiratie om ICT in te zetten in de lessen, zoals tools bij de
verschillende 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, vaak kant-en-klare middelen om in de klas te gebruiken; zo ook Google Apps: een e-mailadres
voor elke leerling met mogelijkheid om online presentaties, websites en zo te maken.
Leerlingenpagina van schoolwebsite: verzamelwebsites, ideeën om muzisch en creatief aan de slag te gaan.
Deze pagina kan aangepast worden op vraag.







Leerlingenpagina, Onderdeel rond online veiligheid is zeer belangrijk, zowel websites naar kinderen gericht,
als naar ouders en leerkrachten. Papieren lespakketten hierover zijn beschikbaar in de ICT-klas en ook
hiervoor kan de ICT-coördinator ingeschakeld worden. Onderdeel van online veiligheid is de GDPR: uitleg zie
onder
Leerlingenpagina, onderdeel leren programmeren of computationeel denken: ideeën en websites om zowel
offline als online te leren hoe computers redeneren en dus tot meer inzicht in ICT te komen (een
basisvaardigheid die volgens kenners misschien zo belangrijk wordt als schrijven en rekenen en in de nieuwe
eindtermen verplicht zal worden).
Materiaal ter beschikking: naast digiborden in elk leerjaar (digiborden workshops over de mid??), laptops en
hoekenlaptops met standaard programma’s op het bureaublad in elke klas en PC’s in de ICT-klas (zie ook
blad met EHBCO-tip), zijn in de ICT-klas ook beschikbaar: bee-bots (kleuters en L1) en inoBot (L2-L6) om te
leren programmeren; makey makey (gebruik je toetsenbord met bananen en kinderhoofden); VR bril; Smart
Response antwoordbakjes om leerlingen actief te betrekken bij de les of om te toetsen.

Zoals steeds kan je bij de ICT-coördinator terecht voor ondersteuning, samen opstellen jaarplan...
10. GDPR of AVG: nieuwe privacywetgeving
- 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!

11. Allerlei
* Wat moet op het einde van het schooljaar in de lln dossiers?
eindrapport en commentaren

Volgende vergadering: dinsdag 28 augustus 2018

verslag: Els Naudts

