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PERSONEELSVERGADERING LAGER EN KLEUTER LOCHRISTI
11 januari 2018
AFDELING KLEUTER
Oprichten van peuterklas B
 Alles onder voorbehoud van goedkeuring door schoolbestuur
 Vanaf 19 februari (na de Krokusvakantie)
 Er zijn instaplestijden voorhanden – maar voorlopig nog niet genoeg voor een
voltijds ambt. Voorstel om het tekort aan te vullen vanuit de werkingsbudgetten
(goedkeuring gemeenteraad)
 Er wordt afgesproken om op woensdag 7 februari om 11u30 het klasje op te kuisen
en het knutselmateriaal te verdelen over alle klassen.
Anderstalige nieuwkomers
 Onze school krijgt extra middelen om te besteden aan personeelsuitbreiding om de
taalstimulering te verhogen.
Start: na de paasvakantie, 1 persoon, voor 12 uren. Uitwerking nog in volle
ontwikkeling – een nieuw gegeven voor onze school.
Dikketruiendag op dinsdag 6 februari 2018
 Voor de ouders wordt op voorhand een brief meegegeven
 Thema 2018: VAN GRIJS NAAR FRISGROEN
 Ideeën: warme kledij aantrekken; verwarming enkele graden lager;
ochtendgymnastiek; funrun; infomomenten in de klas (zie ook het vele materiaal dat
online bestaat) ….
 Startmoment in de ochtend, met het themalied, dan naar buiten.
Zoektocht met foto’s van de natuur?
Eventueel vragen dat iedereen in groene kledij naar school komt?
Moestuin opkuisen?
Afval opruimen?

L:\Els\personeelsvergadering\verslag personeelsvergadering 11 januari 2018.docx.doc

Natuurdag op 21 maart 2018
 Een voorstel vanuit de werkgroep mos/jaarthema
 Boekentasloze dag / een plukdag … start van de lente!
 Een gezamenlijk startmoment …. Met het eco-lied …. Aangepaste bewegingen?
 Nadruk op het muzisch-creatieve: waarom geen plastisch kunstwerk creëren voor
de tentoonstelling einde schooljaar?
 Beter eens samenzitten per leerjaar of per graad of kan degelijk voorbereid worden
op de werkvergadering van 5 februari.
 Brief opmaken
Toeters
 Het systeem is veranderd. Niet meer de eigen juf die de test afneemt.
Voorbeeld voor K3B:
De klas worden in 2 verdeeld. Inge neemt de ene helft om te testen, Nancy VDV
neemt de andere helft om te testen en Carine gaat in de klas van Nancy.
Fijne motoriek
 Gaat in het algemeen achteruit. Ouders hechten er precies ook minder belang aan,
zijn zich niet bewust van het probleem.
 Tips meegeven aan de ouders hoe ze thuis kunnen stimuleren.
 Als Inge een stagiaire heeft, en Inge zelf afwezig is, kan de stagiaire in de klassen
hoekwerk doen rond fijne motoriek en taal, ...
 Inge schrijft een artikel hierover voor de nieuwsbrief van Pasen.
Terugkeer van de refter naar de kleuterschool
Probleem moet nog besproken worden

AFDELING LAGER
Werkgroep respectvol samenleven:
 We merken steeds meer het belang van respectvol samen leven en spelen, zowel
op school als in de bredere samenleving. We merken dat er vaak conflicten
tussen leerlingen zijn op de speelplaats die wegen op de kinderen, op de
leerkrachten, op de lesuren na de speeltijd... Hoe kunnen we kinderen leren om
conflicten op een betere manier aan te pakken??
 Zeker in de veranda waren er vorig schooljaar enkele zware incidenten tussen
leerlingen, waardoor deze nu niet meer gebruikt wordt. Dat is jammer, want het
is een mooie ruimte en het is een meerwaarde voor onze school als we onze
kinderen zeker op heel koude of regendagen een plaats kunnen aanbieden waar
ze rustig kunnen bezig zijn met tekenen, kleuren, lezen of gezelschapsspelletjes
spelen.
 De werkgroep respectvol samenleven is uitgebreid met meester Wilfried, meester
Kemal en juf Hilde. Vorig jaar zijn er veel incidenten geweest in de veranda,
daarom moeten er nu veel betere afspraken komen. Daarom maakten we een
afsprakenblad dat zal uithangen aan de veranda. Suggesties bij dit afsprakenblad
- dat uitgedeeld is op de PV - zijn zeker welkom bij Lieve. Gelieve allemaal met de
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klas deze afspraken door te nemen en een bezoekje te brengen aan de veranda
op voorhand en voor 29 januari, want dan zullen we een officiële opening
houden waarbij de leerlingen van het zesde een lint mogen doorknippen.
 Voor de verdeling van de klassen die toegang krijgen tot de veranda, nemen we
dezelfde regeling als die van de spelenkoffers.
 Op de eerste leerlingenraad zeiden de leerlingen van vijfde en zesde dat ze wel
enthousiast waren om opnieuw verantwoordelijk te zijn voor een goed verloop
van spelenkoffers en veranda. We starten best met de leerlingen van het zesde,
telkens 2 voor de spelenkoffers en 2 voor in de veranda. Starten we meteen met 2
shifts over de middag, of beginnen we met 1 shift? We zitten nog even samen op
voorhand met de mensen van het zesde en Alex om alles goed door te praten.
Best wordt er ook op tijd opgeruimd.
 Er zijn spelletjes en mappen met woordspelletjes en blaadjes ter beschikking. Wie
er ook nog op overschot heeft, graag doorgeven aan Lieve. Indien mogelijk ook
bij bezoekje aan de veranda een pakje stiften of kleurpotloden meebrengen. Het
oudercomité zal ook zorgen voor wat extra materiaal als blijkt dat alles goed
loopt.
Nog rekening mee houden bij de vaste inrichting van de veranda (die we ook best
meedelen aan de muziekschool en andere gebruikers van de veranda): Geen podiumtafels
voor de kast van L1. Geen stoelen of banken op de witte en rode lijnen.
Dikketruiendag dinsdag 6 februari:
Het thema is dit jaar "van grijs naar frisgroen": in de steden is de temperatuur hoger dan
erbuiten door al het grijs. Misschien kunnen we bloembakken zetten of natuurmateriaal in
de spelenkoffers integreren?
Het is dan ook de week tegen pesten. 's Morgens spelen we het lied tegen pesten en in de
namiddag het themalied. Wilfried heeft heel wat voorstellen voor de dikketruiendag die hij
zal rondsturen, bijvoorbeeld CO2 vriendelijk naar school komen, dikkere kledij, verwarming
lager, educatief moment rond CO2 uitstoot, knuffelmoment, CO2 vriendelijk fruit (dus niet
exotisch).

21 maart is Natuurdag:
Eventuele boekentasloze dag, met de nadruk op het muzisch - creatieve, ev een
klaskunstwerk maken met natuur- of recuperatiemateriaal.
Gelieve per jaar of graad samen te zitten en voorstellen binnen te geven bij de directie. Het
eerste heeft dan wel medisch onderzoek.

Carnaval:
we doen mee, in 2 shifts dansen in de zaal in de namiddag;
Ann, Melissa en Silke trekken dit.
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GEZAMENLIJK GEDEELTE
Verwelkoming en goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Arteveldehogeschool
 Nieuwe vorm van samenwerking
 Ander opleidingstraject
 Geert Kraeye aan het woord (zie ook website van Arteveldehogeschool
Personalia
De moeder van Alex is overleden.
Zaterdag aanstaande is het begrafenis in intieme kring.
Toneel
 De takenlijst voor het komende toneelweekend zal online staan via het prikbord
vanaf vrijdag 12 januari
 Gratis inkomkaart voor de inwonende gezinsleden van de spelers
 Voorbehouden plaatsen voor familie en vrienden van de spelers: op voorhand
aanvragen via adjunct@gbslochristi.be
 Wie een taak heeft tijdens de opvoering hoeft zeker geen inkomkaart te kopen. Wel
zo bij “avondje uit” met familie of vrienden.
 Op zondagavond wordt een etentje voorzien. Er zal een lijst in de leraarskamer
liggen.
 Opbrengst ¼ oc Be en ¾ oc Lo
Opendeurdag
 op zondag 4 maart van 10:00 tot 12:00
 zelfde stramien als de vorige jaren
 takenlijst zal tijdig beschikbaar zijn

Enkele mededelingen
 Werkvergadering van 5 februari voor de beide afdelingen: dezelfde onderwerpen
als bij de vervallen werkvergadering van 12/12:
* lager ivm huiswerk
* kleuter ivm de natuur
 Eerstvolgende pv is pas op 27/03
 Baloise Belgium Tour op donderdag 24 mei 2018
Verslag lager: Bert Schollaert
volgende vergadering dinsdag 27 maart 2018

Verslag kleuter en gezamenlijk: Els Naudts
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