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VERSLAG PERSONEELSVERGADERING
Donderdag 12 oktober 2017
LOCHRISTI + BEERVELDE
Algemene verwelkoming
Met bijzondere dank en appreciatie voor het vele goede dat reeds is gebeurd in de korte
periode welke het schooljaar reeds telt: de ouderavonden, de bos- en zeeklassen, de
sportdagen, de invulling van de muzische week, ….
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering en opvolging van enkele punten

 Verslag

wordt goedgekeurd.
 Ondersteuningsnetwerk:
Annick geeft een woordje uitleg geven over de nieuwe werking.
GON + waarborg samen is ondersteuning.
Voor type 4, 3, 9 (autisme), 7 (spraakproblemen)
Niet voor gehoorgestoorden of visuele handicaps (dit is voor spermalie)
Ze komt elke dag (behalve di nam) een halve dag in Lochristi en een halve dag in
Beervelde.
Wanneer kan ze in de klas komen? Als er een gemotiveerd verslag is voor 1 lln van
de klas.

 Nieuwe traiteur:
Nogmaals het ‘waarom’ en de gevolgde procedure.
Dit is gebeurd via een openbare aanbesteding via het gemeentebestuur.
50% prijs en 50% kwaliteit en daar is Benjamin Foods naar voor gekomen.
Verloopt de praktische kant nu goed? (de desserten).
Het verdelen in de klas is ok
Pijnpunt is wel het vele restafval dat geproduceerd wordt en niet altijd gezond.
Overschotjes alleen meegeven met de warmeters en niet met de eventueel andere
geïnteresseerden van de klas; sommige ouders zijn daar niet mee akkoord
Op vraag en volgens de nieuwe voedingsdriehoek; MEER GROENTEN.
Aardappelen en vlees kleiner laten versnijden voor de kleuters.
Er zijn soms onvoldoende desserts.
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 Schoolrekeningen:
Er worden geen rekeningen meer opgesplitst volgens mama/papa week.
Wat wel kan is een dubbele afdruk, zodat zowel mama als papa een exemplaar
hebben. Vanuit de school opsplitsen leidt alleen maar tot discussie.

 Problematische afwezigheden:
Aandacht van iedere klasleerkracht voor leerplichtige leerlingen.
Vanaf 5 halve dagen onwettig afwezig: onmiddellijk signaleren aan de zorg (Lieve,
Inge, Sarah) zodat het CLB kan ingelicht worden en een aangetekende zending
kan verstuurd worden.
Het is voor ELKE leerling – vanaf de peuterklas - belangrijk om regelmatig naar
school te komen.

 Arbeidsreglement:
Staat ter beschikking op ons prikbord.
Wie alsnog een papieren versie wil
kan dit bekomen op het secretariaat.
 Salarisbrieven:
Vanaf 29/09 zijn de salarisbrieven veranderd. De gegevens worden overzichtelijk
weergegeven in een moderne lay-out. De salarisbrieven zijn online te raadplegen
via mijnonderwijs.be. Inloggen gebeurt via een token of uw ID-kaart.

 Samenstelling van de werkgroepen:
‘Samen school maken’.
Sommige werkgroepen zijn overbevolkt – bij andere werkgroepen zijn er echt te
weinig mensen (o.a. werkgroep Sint).
Sint: telt 3 leden: Caroline, Lieve en An VH
De bijzondere leermeesters willen helpen op de dag zelf
An VL zorgt voor de pakken,
Inge wil nog bij de werkgroep komen.
De werkgroep ‘warmste week’ wil graag hun initiatief toelichten.
Een speelgoed/kledijbeurs organiseren op vrijdag 10 november van 16u tot 19u,
met de leerlingen van 5 en 6.
Er moet op voorhand ingeschreven worden om te verkopen.
Je kan dan een laken leggen voor een standplaats : 4€
Of een tafel gebruiken : 7€
goede doelen: * autisme Oost Vlaanderen
* zieke kinderen Oost Vlaanderen
Verkoop van hotdogs, zelfgebakken cake, …
Ook activiteiten voor de leerlingen zoals volksspelen, springkasteel,…

C:\Users\bert.schollaert\Downloads\pv lo + be 12oktober 2017.doc

 Informaticabeveiliging:
Met voorzichtigheid te werk gaan …. (Bert)
Vanaf mei 2018 komt er een nieuwe Europese privacywetgeving.
Wees voorzichtig met vertrouwelijke informatie ivm kinderen.
(bvb in mails / broekx / …)
de term GDPR zal je nog wel regelmatig horen. Later hierover meer.

 Even ter overweging:
Pokémon-kaarten…
Chris heeft een brief neergepend die wordt voorgelezen, als mededeling aan de
ouders.
Iedereen is akkoord met de inhoud.
 Doorlichtingen:
Doorlichting ‘nieuwe stijl’ komt er aan. Geen focusthema’s meer. Streefdoel is om
iedere school om de zes jaar te laten doorlichten. (noot: is bij ons ongeveer 6 jaar
geleden)


Schoolfoto’s
Goed nieuws ivm de schoolfoto’s. Het enige dat we gaan moeten doen is per kind
een document uitdelen, met daarop de foto van het kind, en een nummer,
waarmee ze op de website van de fotograaf kunnen inloggen en hun bestelling
doen, alles in een winkelmandje, en betalen.
Zo kan zowel mama, als papa, als oma of opa of …. Inloggen met dit nummer en elk
hun bestelling doen.
Voor het personeel en de kinderen van het personeel:
Zoals andere jaren is de “losse pose” gratis.
Gelieve dus aan Els N. jullie inlognummers te bezorgen, zodat dit kan doorgegeven
worden aan de fotograaf. Zij bezorgen ons dan een afdruk.
Ook de leerkrachten die samen op de foto staan; gelieve elk dit nummer door te
geven met vermelding (duo/trio met …)
Pasfoto’s dien je wel zelf te bestellen en te betalen

Actueel
 11-novembervieringen:
wie gaat deze verzorgen in Lochristi? -> L4
(Beervelde komt te vervallen)
 Deadline ouderkrantje: 19 oktober
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 Goochelshow: (prijs van techniek L6)
24 oktober: goochelshow: voor wie? 456?
Praktische organisatie? (An VL)
Om 11u10 stoelen zetten
 Leerlingenraad
Samenstellen van de leerlingenraad:
volgende week ‘verkiezingen’ organiseren in de klas.
Resultaat laten weten aan Bert of Lieve.
Voorstel om vertegenwoordigers en MOS-kindjes te laten samenvallen. In deze
marge: wat met de spelenkoffers?
Voorlopig niemand in de veranda tot er nieuwe afspraken / regelingen zijn
gemaakt rond het gebruik van de spelenkoffers …


Verzuchting
Melding van een ouder dat om half 8 niemand aan de poort staat…
Ook niet om half 12…
Oversteek op donderdag????

Jaarthema: DE NATUUR … ONZE BESTE BUUR
 Terugblik op pedagogische studiedag:
even kort overlopen met een kort woordje over de verschillende workshops
 Een creatief moment: vastzetten van het themalied dat is opgebouwd met mensen
uit traject 1: tekst ter beschikking? Link naar prikbord met geluidsopname?
 Fotoreportage: sfeerschepping over de afgelopen pedagogische studiedag
 Aan de slag per leeftijdsgroep.
Duidelijke opdracht: In een overzicht lijst je op wat je reeds doet of wat je van plan
bent te doen gedurende dit schooljaar. Daarnaast wordt er gevraagd naar een
aantal suggesties van zaken die we kunnen doen op schoolniveau. Dit alles wordt
op het einde van het werkmoment doorgestuurd
 Dit schema wordt meegenomen naar de werkgroep die zal vergaderen op
maandag 16 oktober om 16:15.
Deze werkgroep stelt - na bespreking – een verslag op met zaken die belangrijk zijn
op schoolniveau.

Verslag Els Naudts

volgende vergadering:
maandag 6 november
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